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  জেনারেলরেে কবরল 

পাককস্তান 

মাওলানা মুহাম্মাে মুসান্না হাসসান হাকিযাহুল্লাহ 

 

 

অনুবাে ও পকেরবশনা 
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সূকিপত্র 
ভূকমকা

পাককস্তান প্রকিষ্ঠা ও প্রাথকমক োষ্ট্রযন্ত্র

পাককস্তান জসনাবাকহনীে প্রকিষ্ঠা ও প্রাথকমক বছেগুরলারি িারেে ভূকমকা

প্রাথকমক বছেগুরলারি জেশীয় োেনীকিরি জসনাবাকহনীে হস্তরেপ

প্রাথকমক বছেগুরলারি োেনীকিকবেরেে জমাকারবলায় জসনাবাকহনীে প্রভাব ও 

গভীেিা

প্রাথকমক বছেগুরলারি আরমকেকান স্বাথথাধীন পাককস্তানী োেনীকিে অবস্থা

পাককস্তারনে উপে জেনারেলরেে েমিা

জমেে জেনারেল ইস্কান্দাে কমযথা

ইস্কান্দাে কমযথাে পকেিয়

পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে ইস্কান্দাে কমযথাে ভূকমকা

খাো নাযীমুদ্দীরনে প্রধানমন্ত্রীরেে সময়কাল

১৯৫৩ সারল লারহারে পাককস্তারনে প্রথম মাশথাল ল এবং খিরম নবুওয়াি 

আরন্দালরনে সারথ শত্রুিা

গভর্থে জেনারেল জগালাম মুহাম্মে ও ইস্কান্দাে কমযথা

ইসকান্দাে কমযথা িিুথথ ও সবথরশষ গভর্থে জেনারেল কহসারব এবং প্রথম 

জপ্রকসরেন্ট কহসারব

ইসকান্দাে কমযথাে ইসলাম ও শেীয়রিে সারথ শত্রুিা
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জেনারেল আইয়ূব খান ও পাককস্তারন প্রথম মাশথাল ল

আইয়ূব খারনে পকেকিকি

জেনারেল আইয়ূব খারনে োেনীকিরি অনুপ্ররবশ

জেনারেল আইয়ূব খারনে ইসলারমে সারথ েুশমনী

জেনারেল আইয়ূব খান ও আরমকেকাে জগালামী

জেনারেল আগা ইয়াহইয়া খারনে শাসন

আগা ইয়াহইয়া খারনে পকেকিকি

জেনারেল ইয়াহইয়া খারনে শাসনকাল

জেনারেল ইয়াহইয়া ও বাঙ্গালী মুসকলমরেে উপে গর্হিযা

েুলকিকাে আলী ভুরটা ও কমান্ডাে ইনকিি জেনারেল গুল হাসান

জেনারেল কেয়াউল হরকে শাসন

কেয়াউল হরকে পকেকিি

ব্লাক জসরেম্বে কিকলকস্তনীরেে হিযা ও কেয়াউল হক

আিগাকনস্তারন োকশয়ান জসনাবাকহনীে কবরুরে যুরে কেয়াে অংশগ্রহরর্ে হাকককি

জেনারেল কেয়াউল হক ও আরমকেকাে সারথ বনু্ধে

জেনারেল কেয়াে ইসোঈরলে সারথ সম্পকথ

কেয়াউল হরকে পাককস্তারন ইসলাইরেশরনে প্ররিষ্টাসমূহ

জেনারেল কেয়াউল হরকে মৃিুয এবং জেনারেল আসলাম জবরগে কমথরকৌশল
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জশষকথা: জসনাবাকহনীে জেনারেলো পাককস্তানরক কনয়ন্ত্রর্ কোে জযাগযিা োরখ 

না। বেং িাো পাককস্তান ধ্বংরসে কাের্

জেনারেল োরহল শেীি ও িাে স্থলাকভকষক্ত কাকেয়ানীরপ্রমী জেনারেল কমে 

োরভে বােওয়াহ

পাককস্তারনে প্রকৃি েেক ও কলযার্কামী হরলন মুোকহগর্

 

******************************* 

 والصالُة والسالُم على رسوِل هللِا وآِله وصحِبه ومن وااله.احلمُد هلِل 

ভূকমকা 

পাককস্তারনে কবগি েু’বছরেে োেনীকিে প্রকি েৃকষ্ট কেরল খুব স্পষ্টভারব জেখা 

যারব জয, একেন বযকক্ত সবথরেরত্র জছরয় আরছ। জস আে জকউ নয়; জেনারেল 

োকহল শেীি। জেরশে প্রকাশয শাসকরগাষ্ঠী (িথা োষ্ট্রপকি, প্রধানমন্ত্রী, োিীয় 

মন্ত্রীপকেষে, প্রারেকশক মন্ত্রীবগথ ও মন্ত্রীপকেষে) এবং েনপ্রকিকনকধ ইিযাকে জিা 

এরকে পে এক আকষথর্ীয়ই জেখা যারে, ককন্তু িারেে পকেিালক জেনারেল 

োকহল শেীিই েরয় জগরছ। 

এখন প্রশ্ন হল, কসপাহসালারেে শক্ত হাি এ েুই বছে জেশরক জকান পরথ 

পকেিাকলি কেল? িাে সংকেপ্ত উত্তে হরলা: ইসলাম জথরক েূরে আে আরমকেকাে 
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ননকরযয। পাককস্তান োরষ্ট্র ইসলারমে োকবোেরেে েনযই ইসলারমে উপে আমল 

কো ককিন হরয় জগরছ। মাোোসা ও মসকেেগুরলাে উপে কড়া নেেোকে কো 

হরে। দ্বীনোকেরক কটেিা নাম কেরয় দ্বীনোেরেেরক জগ্রিিাে কো হরে। 

সমারে িারেেরক কম আধুকনক কহসারব পকেকিি কো হরে। মুোকহেগর্রক জিা 

‘ওয়াকেবুল কিল’ (যারেেরক হিযা কো ওয়াকেব) কহসারবই জ াষর্া জেওয়া 

হরয়রছ। আোলরিে বাইরেও কৃকত্রম পুকলশী লড়াইরয় মাধযরম দ্বীনোে 

নওরোয়ানরেেরক জবরছ জবরছ শহীে কো হরে।  

এই জেনারেলগর্ পুরো োষ্ট্রযন্ত্ররক কনরেরেে কযম্মী বাকনরয় জেরখরছ। এ েুই বছে 

োেনীকিকবেো জেনারেলরেে িায়সালাে সামরন অসহায় হরয় জথরকরছ। সামকেক 

ধাোে পাককস্তান অকেথরনন্স পাস হরয়রছ। অগর্িাকন্ত্রক অরনক সামকেক আোলি 

প্রকিকষ্ঠি হরয়রছ, যাে োয়রক অনয জকান োয়গায় িযারলঞ্জ কো যায় না। আে এ 

ধেরর্ে আোলিগুরলারি মৃিুয অথবা আেীবন কাোেরন্ডে জিরয় কনম্নমারনে জকান 

শাকস্ত জনই। 

মি প্রকারশে স্বাধীনিা এিযা রূে কো হরয়রছ জয, ইসলামী কশো সম্বকলি বই-

পত্রগুরলারক জসকুযলাকেেরমে কবরুরে  ৃর্া সৃকষ্টে অকভরযারগ কনকষে করে জেওয়া 

হরয়রছ। জেশীয় পকত্রকাগুরলাও জেরশে মরধয জসনাবাকহনীে জযরকান কােরক সব 

ভাল বলা বযকিি কভন্ন ককছু প্রিাে কেরি অেম প্রমাকর্ি হরয়রছ। জযন 

প্রকিেোে সারথ সারথ জেরশে অথথনীকি, পেোষ্ট্র ও স্বোষ্ট্র কবষয়ক সকল 
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কাযথক্রম, জগারয়ন্দাবৃকত্ত, আইন প্রর্য়ন... সবই জসনাবাকহনীে জেনারেলরেে হারি। 

আে জসনাবাকহনীে জেনারেলো পুরো জেশকযরক পকিমা মকনবরেে ঝুকলরি জেরখ 

কেরয়রছ। 

এই কিত্র গি েু’বছরে পাককস্তারন পকেেৃষ্ট হরয়রছ। আিরযথে কবষয় হল, এ সকল 

কিত্রগুরলারি... জয জলাক সকাল-সন্ধযা, ‘গর্িন্ত্র’ ও ‘পালথারমরন্টে সাবথরভৌমে’ে গান 

গাইরি গাইরি একযুও ক্লান্ত হি না, জয জসনাবাকহনীরক ১৯৭৩ সারলে আইন 

জেখারি জেখারি একযুও জথরম জযি না, জস এরকবারে কনিুপ। ‘কসকভল 

জসাসাইকয’ ও ‘কলবারেল আনাকস’ ইিযাকে সংগিনগুরলা, জযগুরলা সবথো এ জেরশ 

‘স্বাধীনিা ও সমিা’ প্রকিষ্ঠাে েনয বযকিবযস্ত থাকি, িাোও এরকবারে জিাখ বুরে 

বরস আরছ। 

যখনই এ জেরশ ইসলাম বাস্তবায়রনে নাম জনওয়া হয়, িখনই িাো সরঙ্গ সরঙ্গ 

গর্িন্ত্র, স্বাধীনিা ও সমিাে জলাগান জিারল, জকামে জবরধ নারম। শেীয়ি 

বাস্তবায়রনে মরধযই িারেে ‘েনগরর্ে সাবথরভৌমে’, োষ্ট্রীয় নীকি এবং আইরনে 

মযথাো লঙ্ঘন েৃকষ্টরগািে হয়। ককন্তু যকে এই লঙ্ঘনই জসনাবাকহনী করে, যকে 

জসনাবাকহনীে লাকি িলরিই থারক, িখন সবাই মুখ বন্ধ করে বরস থারক। 

এ সকল সংগিন ও জসনাবাকহনীে মারঝ সব কবষরয় বহু মিরভে থাকরলও এককয 

কবষরয় িাো সবাই একমি, িা হল: এ জেরশ ইসলারমে জকান কিৃথে আসাে 
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সুরযাগ জেওয়া হরব না। আে পকিমা সভযিা ও মূলযরবারধে নারম ইসলাম কবরোধী 

ও ধমথহীন েীকি-নীকি িালু কো হরব। 

এ উরদ্দশয বাস্তবায়রনেই ধাোবাকহকিায় বিথমারন দ্বীনোেরেে েীবনযাপন সংকীর্থ 

করে জিালা হরয়রছ। এমনকক পকেরশরষ দ্বীনোেগর্ও িারেে অকিি নকশাে 

উপে িলা শুরু করে কেরয়রছ এবং ঐ সকল নকশাগুরলারক ইসলারমে সারথ 

সাং কষথক কহসারব জেখাে পকেবরিথ সমরয়াপরযাগী কহসারব জেখরছ। পকেিারপে 

কবষয়! ককছু জলাক ওযেখাহীমূলক েৃকষ্টভকঙ্গ গ্রহর্ করে এ কাে কো শুরুও করে 

কেরয়রছ।  

এ সকল কবষয়গুরলা আমারেেরক এ বযাপারে বাধয করেরছ জয, আমো জেরশে 

দ্বীনোে ও সাধাের্ েনসাধােরর্ে সামরন প্রকৃি বাস্তবিা িুরল ধকে। িারেেরক 

একথা বুঝাই জয, পকিমা সাম্রােযবােীো পাককস্তারন প্রথম কেন জথরকই গর্িরন্ত্রে 

নারম জধাোঁকাে নীকি অবলম্বন করেকছল। যারি করে এে মাধযরম সমােবযবস্থা 

জভরঙ্গ জিলা যায়, পাককস্তানী মুসকলমরেে মকস্তস্ক জথরক ইসলামী আককো-কবশ্বাস ও 

ধযান-ধাের্া মুরছ জিরল িারি পকিমা কিন্তা-ভাবনা ভরে জেওয়া যায়। ইসলারমে 

নারম মুনারিকী ও নাকস্তকিা সমারে বযাপক করে জেওয়া যায় এবং জলাকরেে 

মরধয েুবথল জনিৃে সৃকষ্ট কো যায়। 
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অপেকেরক পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে শুরু জথরকই বৃরযন ও আরমকেকা, পাককস্তারনে 

জকন্দ্রীয় শকক্ত ও েমিা প্রোন করে জসনাবাকহনীরক। আরমকেকা ও বৃরযন ভাল 

করে োনি এবং এখনও োরন জয, এই জসনাবাকহনী-ই এ জেরশ দ্বীনোেরেে 

েমিা জিকারনাে জেরত্র মূলশকক্ত। 

পাককস্তারনে জগাযা ইকিহারসে িলািল কনরম্নাক্ত কিনকয কবষরয়ে মরধয িরল আরস: 

১. পাককস্তারনে মূলশকক্ত হল: এখানকাে জসনাবাকহনী ও জেনারেলো। িাোই 

পাককস্তারনে আসল শাসক। 

২. এই জসনাবাকহনী ও জেনারেলো মূলি: পাককস্তারন আরমকেকা ও বৃরযরনে 

প্রকিকনকধ। িারেে কবশ্বস্ত জগালাম এবং কনমক হালাল কমথকিথা। 

৩. এই জসনাবাকহনীে জেনারেলো ইসলারমে েুশমন, দ্বীনকবরোধী এবং পাককস্তারন 

ইসলাম ও শেীয়ি বাস্তবায়রনে পরথ প্রধান অন্তোয়। 

এ কিনকয কবষয়রকই ঐকিহাকসকভারব প্রমাকর্ি কোে েনয এই জলখাকয জলখা 

হল। আে এ জলখাে মরধয ঐ সকল জলাকরেেই জেিারেন্স জপশ কো হরব, যাো 

কনরেোই এই কনকৃষ্ট জখলাে অংশীোে কছল। আমো এ জথরক আল্লাহে পানাহ 

িাকে! 

আল্লাহ আমারেেরক সকল অবস্থায় সকিক বুঝ োন করুন। েুশমনরক জিনাে 

জযাগযিা োন করুন। আমো জয দ্বীরনে নাম কনকে, আমারেেরক িাে উপে 
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আমলকােী বানান এবং জয জেশরক এই দ্বীরনে নারম জনওয়া হরয়রছ, জসখারন 

জসই দ্বীরনেই েয়গান গাওয়াে িাওকিক োন করুন। (আমীন ইয়া োব্বাল 

আলামীন) 

পাককস্তান প্রকিষ্ঠা ও প্রাথকমক োষ্ট্রযন্ত্র 

পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে বযাপারে েু’কয কবষয় োনা অিীব েরুেী: 

প্রথম কবষয়: পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে আরন্দালরন জকান জকান জের্ী অংশ গ্রহর্ করেরছ 

এবং কক পকেমার্? 

কদ্বিীয় কবষয়: ‘পাককস্তান প্রকিষ্ঠা’ কহসারব এে োষ্ট্রযন্ত্র কারেে দ্বাো কনকমথি 

হরয়কছল? 

অথি পাককস্তানী জনিৃরেে পেবিথী ইকিহাস এ েু’কয কবষরয়ে সমূ্পর্থ কবপেীি। 

কহনু্দস্তান স্বাধীনিা আরন্দালন, জযযা পেবিথীরি পাককস্তান প্রকিষ্ঠা আরন্দালরন রূপ 

কনরয়রছ, জসযা জেড়শি বছরেে ইকিহারসে নাম। িাে সূিনাকােীরেে মরধয 

উলামারয় জকোম ও দ্বীরনে মুোকহেগর্ বযকিি কদ্বিীয় জকউ শেীক কছল না। 

িারেে প্ররিষ্টাে উরদ্দশয কছল কারিেরেে শাসরনে অস্বীকৃকি ও ধ্বংস সাধন 

কো। একয খাকলছ ধমথীয় কভকত্তে উপে প্রকিকষ্ঠি কছল। িাে সবথরশষ বড় প্ররিষ্টা 
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শায়খুল কহন্দ মাহমুে হাসান জেওবন্দী েহ. এে “জেশমী জোমাল আরন্দালন” রূরপ 

প্রকাশ জপরয়কছল। 

জযরহিু এই প্ররিষ্টাগুরলা প্রকৃি িলািরলে মুখ জেখরি পারেকন, আে কবরশষকরে 

েুশমনো এে জমাকারবলায় এককয মুহূিথও হািছাড়া করেকন, এেনয এ 

আরন্দালনগুরলা েুবথল হরয় পরড়। এে কবপেীরি বৃকযশো ওই সকল প্ররিষ্টা ও 

আরন্দালনগুরলারক েনকপ্রয়িা অেথন কোে সুরযাগ করে জেয়, যাো বৃকযশরেে 

সারথ সং রষথে োেনীকিে পকেবরিথ বুঝা-পড়াে োেনীকিরক গ্রহর্ করেকছল। 

এ সকল আরন্দালরনে সময়কাল কছল প্রথম কবশ্বযুে জথরক কদ্বিীয় কবশ্বযুে। এ 

সমরয়ে জভিরেই পাককস্তান আরন্দালরনে সূিনা হয়। এ আরন্দালনকযরক 

জমৌকলকভারব োিীয়িাবারেে কভকত্তে উপে োোঁড় কোরনা হয়। ওই সকল জলাকই 

এরক োোঁড় কোয়, যাো সযাে সাইরয়যরেে মিােরশথে বাহক কছল। িারি দ্বীনরক 

কভকত্ত বানারনা হয়কন। এই োিীয়িাবারেে েৃকষ্টভকঙ্গ গ্রহর্ করে ‘অল ইকন্ডয়া 

মুসকলম লীগ’। আে এে কবপেীরি কংরগ্ররসে কভকত্তও োিীয়িাবারেে উপে 

কছল।  

ককন্তু যখন কহনু্দস্তান কবভকক্ত বাস্তবিায় রূপ কনরি জেখা জগল, িখন উলামারয় 

জকোমও িারি অংশগ্রহর্ করেন এবং িারেে প্ররিষ্টায় ককছু োিীয়িাবারেে 

পূোেী জনিাও পাককস্তান োরষ্ট্রে অকস্তরেে েনয োিীয়িাবারেে সারথ ধমথীয় 
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কভকত্তও গ্রহর্ করে। এভারব পাককস্তান আরন্দালরন কিনকয প্রধান গ্রুপ অংশগ্রহর্ 

করে: 

১. ইসলামরপ্রকমক ও োিীয়িাবােী োেনীকিকবেগর্। 

২. জসকুযলাে েৃকষ্টভকঙ্গে োিীয়িাবােী োেনীকিকবেগর্। 

৩. উলামারয় জকোম। 

উলামারয় জকোম পাককস্তান আরন্দালন সমথথন করেন। ককন্তু পাককস্তান 

আরন্দালরনে লাগাম জসই োিীয়িাবােীরেে হারিই থারক, যারেে অকধকাংশই 

ধমথকনেরপেিায় কবশ্বাসী োিীয়িাবােী কছল। মুসকলম লীগ জনিৃবৃরন্দে 

েু’একেনরক অবশযই ইসলামরপ্রমী িাকলকায় উরল্লখ কো যায়। িাই িারেে েনয 

আমো ইসলামরপ্রমী পকেভাষাকয বযবহাে কেব। কাের্ িাো ইসলারমে বযাপারে 

িেে পকেমার্ ইলম োখি, আে পাককস্তারনে মরধয ওই পকেমার্ ইসলামই িাইি, 

যিযুকু িারেে ইলরম কছল।  

ককন্তু মুসকলমলীরগ সংখযাগকেষ্ঠিা কছল ধমথকনেরপেিায় কবশ্বাসী োিীয়িাবােীরেে। 

পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে এই ধমথকনেরপে োিীয়িাবােীোই মুসকলম লীগ ও 

পাককস্তারনে োেনীকিরি প্রভাবশালী হরয়রছ। আে িারেে সারথ জস সকল 

োয়গীেোেোও যুক্ত হল, যাো বৃরযরনে শাসনামরল ইংরেেরেে কবশ্বস্ত খারেম 
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কছল। মুহাম্মে আলী কেন্নাহে প্রথম মন্ত্রীপকেষরেে কেরক িাকারলই এই হাকককি 

স্পষ্ট হরয় যায়। 

উলামারয় জকোম পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পূরবথ মুসকলমলীরগে পকেপূর্থ সমথথন করেরছন 

এবং মুসকলম েনসাধাের্রক িাে সমথথরন প্রস্তুি করেরছন। কাের্ মুসকলম লীগ 

ওয়াো করেকছল, িাো পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে িারি ইসলামী কবকধ-কবধান 

অনুযায়ী শাসনবযবস্থা পকেিালনা কেরব। ককন্তু পাককস্তান প্রকিষ্ঠা হরয় যাওয়াে 

সারথ সারথই োেনীকিকবেো উলামারয় জকোমরক জধাোঁকা কেরি শুরু কেল। খুব 

দ্রুি িারেেরক জেশীয় োেনীকি জথরকই কনকিয় করে কেল। 

পাককস্তারনে প্রথম েু’েন গভর্থে জেনারেল ও েু’েন প্রধানমন্ত্রীরক ঐকিহাকসকো 

জযরনযুরন জকানভারব ইসলামরপ্রমীরেে কািারে শাকমল কেরি পােরব, যকেও 

পাককস্তারন প্রকৃি ইসলাম কাযথকে কো িারেে েূে-েৃকষ্টরিও কছল না। ককন্তু 

িৃিীয় গভর্থে জেনারেল ও িৃিীয় প্রধানমন্ত্রীে জিা ইসলারমে সারথ জকান 

জযাগসূত্রই কছল না। 

কলয়াকি আলী খারনে হিযা এবং খাো নাযীমুদ্দীরনে পেিুযকিে সারথ সারথই 

পাককস্তান কনমথািা মুসকলম লীগ পাককস্তারনে জনিৃরেে জেরত্র ভূকমকাহীন হরয় 

পড়ল। এযা মাত্র িাে বছরে হরয় যায়। আে এ িাে বছরেও পাককস্তারন িা-ই 

হরয়রছ, যা পাককস্তারনে োষ্ট্রযন্ত্র জিরয়রছ। 
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এবাে আপনারেে এযা োনরি হরব জয, পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে সরঙ্গ সরঙ্গ 

পাককস্তারনে োষ্ট্রযন্ত্রর কারেে দ্বাো কনকমথি হরয়কছল? বৃকযশো কনরেরেে শাসনামরল 

কহনু্দস্তারনে শাসন পকেিালনাে েনয “ইকন্ডয়ান কসকভল সাকভথস” এে শাসনবযবস্থাে 

প্রিলন  কযরয়কছল এবং কনরেরেে প্রকিেোে েনয স্থানীয় জলাকরেে কনরয় ‘েরয়ল 

ইকন্ডয়ান আকমথ’ গিন করেকছল। কহনু্দস্তান কবভকক্তে সময় এ েুই প্রকিষ্ঠানরক ভাগ 

করে েুই োষ্ট্র, িথা পাককস্তান ও ভােিরক জেওয়া হরয়রছ। 

এই কসকভল সারভথন্ট, যা বৃকযশ আমরল বৃকযশরেে কবশ্বস্ত হরয় কাে করেরছ এবং 

িারেে দ্বাো কশোপ্রাপ্ত কছল, এরেে দ্বাোই  পাককস্তারনে োষ্ট্রযন্ত্র গকিি হয়। 

অপেকেরক পাককস্তানী জিৌেও ঐ সকল জলাকরেে দ্বাো গকিি হরয়কছল, যাো পূরবথ 

েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথরি বৃকযশরেে আনুগরিযে মরধয প্রকিপাকলি হরয়রছ এবং 

িারেে নুন জখরয় জবরড় উরিরছ। 

বেং মোে কবষয় হল, বৃকযশ আমরলে অরনক কসকভল সারভথন্টই পাককস্তারনে 

প্রথমকেরকে োেনীকিরি যুক্ত হরয় যায় এবং শাসন পকেিালনা কেরি থারক। 

এরেে মরধয ইসকান্দাে কমযথা, মাকলক জগালাম মুহাম্মে, জিৌধুেী মুহাম্মে আলী 

এবং মাকলক কিরোে খারনে নাম িাকলকাে শীরষথ আরছ। 

এরি োনা জগল জয, জয মুসকলমো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এে নারম এি কুেবানী 

জপশ কেল এবং জয উলামারয় জকোম ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বাস্তবায়ন কোে 



 

 

জেনারেলরেে কবরল পাককস্তান-মাওলানা মুহাম্মাে মুসান্না হাসসান হাকিযাহুল্লাহ  

প্রকিশ্রুকিে কােরর্ মুসকলম লীরগে সঙ্গ কেল, পাককস্তান প্রকিষ্ঠা হওয়াে সারথ 

সারথ িাো সকরল ভূকমকাহীন হরয় পড়ল এবং পাককস্তান কিকেঙ্গী জগালামরেে 

হারিই আবাে এরস জগল। আে িারেে মরধযও যাো কিকেঙ্গীরেে সবরিরয় জবকশ 

কবশ্বস্ত জগালাম কছল, িারেে হারি এরস জগল। 

পাককস্তান জসনাবাকহনীে প্রকিষ্ঠা ও প্রাথকমক বছেগুরলারি িারেে 

ভূকমকা 

একথা অকধকাংশ পাককস্তানী-ই োরন জয, পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে নিুন করে 

মুসকলমরেে ভকিথ করে এ জেরশে জসনাবাকহনী গিন কো হয়কন। বেং েরয়ল 

ইকন্ডয়ান আকমথরকই েু’ভাগ করে এক ভাগ পাককস্তানী জসনাবাকহনী নারম 

পাককস্তানরক কেরয় জেওয়া হরয়রছ। আে এখারনও জসেকম ভাগই কো হরয়রছ, 

জযভারব জেে কালভ বাউন্ডােী ককমশরনে সীমা কনধথাের্ ও মাউরন্টন জবযরনে 

জনিৃরে আসবাব-পত্র বণ্টন হরয়কছল। 

েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথ বৃরযরনে বড়রেে এককয কনেশথন কছল। এই েরয়ল ইকন্ডয়ান 

আকমথে শকক্তরিই বৃরযন প্রথম কবশ্বযুরে জখলািরি উসমানীয়া ও োমথাকনরক 

পোকেি করেকছল। ইোক, শাম, কিকলস্তীন ও কমশরেে উপে কিৃথে প্রকিষ্ঠা 

করেকছল। 
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এই েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে জযাোোই কদ্বিীয় কবশ্বযুরে বৃরযরনে সম্মান বাোঁকিরয়রছ, 

যখন কহযলাে ও োপানীয়রেে হারি প্রাথকমক বছেগুরলারি িাো পোেরয়ে 

সমু্মখীন হরয়কছল। এই েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে শকক্তরিই কহনু্দস্তারনে উপে 

বৃকযশো কনরেরেে কিৃথে বোয় োখরি জপরেরছ এবং এখানকাে 

স্বাধীনিাকামীরেে আরন্দালন ছত্রভঙ্গ করে কেরয়রছ। 

এ কােরর্ েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে অকিসাে ও েওয়ানো বৃরযন ও আরমকেকা 

উভরয়েই সরবথাচ্চ কনভথেরযাগয জগালাম ও কবশ্বস্ত িাকে কছল। এই কভকত্তরি 

পাককস্তানী জিৌেও পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে বৃরযন ও আরমকেকাে সবরিরয় 

কনভথেরযাগয প্রকিষ্ঠান হরয় থারক। বৃকযশরেে অন্তরে োেনীকিকবেরেে জথরকও 

আমলািরন্ত্রে প্রকি এবং আমলািন্ত্র জথরক জসনাবাকহনীে প্রকি জবকশ আস্থা কছল। 

এই কনভথেিাে কােরর্ শুরু জথরকই কনরেরেে জেনারেল কমথিােীরেেরক বৃরযন ও 

আরমকেকা পাককস্তানী োেনীকিরি অনুপ্ররবশ ককেরয়রছ এবং িারেে মাধযরম পুরো 

পাককস্তারনে উপে কনরেরেে কিৃথে অবযাহিভারব বোয় জেরখরছ। 

নববকধথি পাককস্তানী জিৌরেে সারথ বৃরযন সবথপ্রথম এযা করে জয, একযা সময় 

পযথন্ত ইংরেে অকিসােোই পাককস্তানী জিৌরেে জনিৃে জেয়। ১৯৫১ পযথন্ত স্থল, 

১৯৫২ পযথন্ত জনৌ এবং ১৯৫৭ সাল পযথন্ত কবমানবাকহনীে কমান্ডাে ইনকিি সকরল 

ইংরেে অকিসাে কছল। িােপে েুকনয়ে পাককস্তানী অকিসােরেেরক খুব দ্রুি 
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প্ররমাশন কেরয় উপরে কনরয় আসা হয় এবং িারেেরক কবরশষভারব পকিমা 

জেশগুরলারি জেকনং জেওয়া হয়। 

যখন বৃকযশ ও আরমকেকানরেে মরধয এই আস্থা আসি জয, এ বযকক্ত এখন 

আমারেে কনরেরেে জলাক, িখনই িারক পাককস্তানী জসনাবাকহনীে জনিৃে জেওয়াে 

েনয পাককস্তারনে কারছ জসাপেথ কেি। জেনারেল আইয়ূব খান, জয পাককস্তানী 

জসনাবাকহনীে সবথপ্রথম পাককস্তানী কমান্ডাে ইনকিি হরয়রছ, জস কনরেে কনরয়ারগে 

বযাপারে কনরেে আত্মেীবনীে মরধয কলরখরছ: 

“জেনারেল জগ্রসী (রয জস সময় পাককস্তানী জসনাবাকহনীে কমান্ডাে ইনকিি কছল) 

আমাে কনরয়ারগে শুভ জ াষর্া কেল। আমারক উপ কমান্ডাে ইনকিি বাকনরয় কেল। 

যারি আকম কনরেরক কারেে সারথ মাকনরয় কনরি পাকে। আকম সংকেপ্ত সমরয়ে 

মরধয োমথান ও ইংলযান্ড জগলাম, যারি জসনাবাকহনীে কনয়ম-নীকি কশখরি পাকে।” 

জেনারেল আইয়ূব খানরক োমথান ও ইংলযান্ড এেনযই জপ্রের্ কো হরয়কছল, যারি 

িারক ভালভারব পকিমা েরঙ্গ েঙ্গীন করে জেওয়া যায়। আে হরয়রছ িাই। এই 

জেনারেল আইয়ূব খান পেবিথীরি জসনাবাকহনীে সমূ্পর্থ কসরটেমম ও েীকি-নীকি 

আরমকেকাে আেরল সাকেরয়রছ, যাে আরলািনা সামরন আসরব।  

জেনারেল আইয়ূব খান েীবনভে েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে কনমকহালালী করে 

জগরছ। এখারন িথযসূত্র কহসারব জেনারেল আইয়ূব খারনে জসই বক্তবযকয উরল্লখ 
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কেরল আশা ককে উপকাে জথরক খাকল হরব না, যা জস প্রধানমন্ত্রী কিরোে খান 

নুনরক বরলকছল, যখন ৯েুন ১৯৫৮ সারল কিরোে নুন িাে িাকুকেে জময়াে 

বাকড়রয় কেরয়কছল। জস সময় জেনারেল আইয়ূব খান যা বরলকছল: 

আমাে িাকুকেে জময়াে বাকড়রয় জেওয়াে মরধয আপনাে জয উোেকিত্তিাে প্রমার্ 

জমরলরছ, িারি আকম আপনাে প্রকি কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কেকছ। বযকক্তগিভারব আকম 

কেযায়াযথ হরল যিযুকু খুকশ হিাম, জস পকেমার্ই আকম এে উপেও সন্তুষ্ট জয, 

আমারক এই কবশাল জসনাবাকহনীরি আরো অকধক জখেমি কোে সুরযাগ করে 

জেওয়া হরে, জয জসনাবাকহনীে গিনই আমাে েীবরনে কমশন। জয িায়সালাই 

জহাক (কেযায়াযথরমন্ট বা জময়ােবৃকে) আকম এযা স্বীকাে ককে জয, আকম কবগি ৩১ 

বছে ধরে এে নুন জখরয় আসকছ এবং আকম যা ককছু হই; সব এই জসনাবাকহনীে 

কােরর্ই, আে আকম এই জসনাবাকহনীে সারথই সম্পককথি। 

লেয করুন, এখারন জেনারেল আইয়ূব খান স্পষ্টভারবই স্বীকাে কেরছ জয, জস 

জযই জসনাবাকহনীে নুন জখরয় এিযুকু এরসরছ, িা েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথ কহসারব 

িলরি িলরি পেবিথীরি পাককস্তানী জসনাবাকহনী হরয়রছ এবং জয লবর্ জস 

পাককস্তান হওয়াে আরগ জখরয়রছ, জসযা হালাল কোে প্রকিও িাে আন্তকেক ইো। 

এভারব বৃরযন পাককস্তানী জিৌেরক এে উপযুক্ত করে কেরয়রছ জয, যখনই কখরনা 

জেশ বৃরযন ও আরমকেকাে কসরটেমম অনুযায়ী িলরব না, িখনই জসনাবাকহনী িারক 
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সকিক পরথ পকেিাকলি কেরব এবং জেশীয় োেনীকি একেত্র েমিাশালী 

জসনাবাকহনীে প্রভাবাধীরন আরমকেকা ও বৃরযরনে অকিি নকশাে উপেই িলমান 

থাকরব।  

এযা এমন কবষয়, যাে সিযিাে েনয অনয জকান েকলল না থাকরলও স্বয়ং 

ইকিহাসই এে অরনক বড় কনভথেরযাগয েকলল কহসারব কবরবকিি হরব। যকেও 

আমারেে কারছ ভুকেভুকে প্রমার্ও আরছ। পাককস্তারনে প্রথমকেন জথরকই জেশীয় 

োেনীকি জসনাবাকহনীে শুধু প্রভাবাধীনই থারককন, বেং ইকিহারসে েুই িৃিীয়াংশ 

সময় জিা সোসকে জসনাবাকহনীে শাসনই েৃকষ্টরগািে হয়।  

জলখক হাবথাযথ কিল্ডমযান িাে “কে ইন্ড এন্ড কে কবকগকনং পাককস্তান” নামক বইরয়ে 

মরধয পাককস্তানী োেনীকিে কবরেষর্ কেরি কগরয় কলরখন: 

যখনই কে এইি ককউ এে মরধয এই উপলকি হয় জয, অবস্থা কসকনয়ে সামকেক 

অকিসােরেে রুকি ও িাকহোমি যারে না, িখনই পাককস্তানী জসনাবাকহনীসমূহ 

(প্রকৃিপরে শুধুমাত্র বড় জসনা) নরড়িরড় উরি অথবা হস্তরেপ কোে েনয 

জকৌশল কেরি থারক। 
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প্রাথকমক বছেগুরলারি জেশীয় োেনীকিরি জসনাবাকহনীে 

হস্তরেপ 

পাককস্তান োরষ্ট্রে প্রকিষ্ঠাে সারথ সারথই অরনক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমসযাে সমু্মখীন হরি 

হরয়রছ। জযমনযা জযরকান নবগকিি োরষ্ট্রে হরি পারে। জয সময়, এখরনা োরষ্ট্রে 

সুশৃঙ্খল কনয়ম-নীকিই জনই। স্বয়ং োষ্ট্রীয় প্রকিষ্ঠানগুরলাই েরেে প্রাথকমক 

স্তেগুরলা পাে কেকছল। পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে সময় সবরিরয় শকক্তশালী প্রকিষ্ঠান 

জসই জসনাবাকহনীই কছল, যা পাককস্তারনে ভারগ পরড়কছল। 

িাে অকনবাযথ িলািল এই জবকেরয় আসল জয, এই প্রকিষ্ঠানকযই োরষ্ট্রে অভযন্তেীর্ 

কবষরয়ও েকড়ি হল। এে সারথ সারথ জযরহিু নবরেকশক কেক জথরকও োষ্ট্রকযে 

ভােরিে আক্রমর্াত্মক েৃকষ্টভকঙ্গ সামলারনা েরুেী কছল, এ কােরর্ িাে সমাধানও 

এই প্রকিষ্ঠানকযই কেি। িরল- 

১. মুহাকেেরেে পুনবথাসন 

২. কবশৃঙ্খলা েমন 

৩. স্বায়ে শাকসি প্ররেশগুরলাে অন্তভূথকক্ত 

৪. সীমান্তগুরলাে জহিােি 

৫. কাশ্মীে যুে 
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সবককছুে মরধয পাককস্তানী জসনাবাকহনী েকড়রয় পরড়। এভারব প্রকিষ্ঠাে পেই 

পাককস্তানী জসনাবাকহনীে অনয সকল প্রকিষ্ঠানগুরলাে উপে জেষ্ঠে অকেথি হরয় 

যায়। আে বৃরযন ও আরমকেকাে েনয েুবথল োরষ্ট্রে মরধয জসনাবাকহনীরক 

শকক্তশালী কোে সরবথাত্তম সুরযাগ অকেথি হরয় যায়। 

প্রাথকমক বছেগুরলারি োেনীকিকবেরেে জমাকারবলায় 

জসনাবাকহনীে প্রভাব ও গভীেিা 

প্রাথকমক বছেগুরলারিই োেনীকিকবেরেে জমাকারবলায় জসনাবাকহনীে প্রভাব ও 

গভীেিা খুব স্পষ্টভারব সামরন িরল আরস। িাে প্রথম েৃষ্টান্ত জেখা যায়, যখন 

মুহাম্মে আলী কেন্নাহ ১৯৪৭ সারলে অরটাবরে পাককস্তানী জসনাবাকহনীে কমান্ডাে 

ইনকিি জেনারেল কেরেস জগ্রসীরক কাশ্মীরেে কেরক জসনা জমািারয়রনে আরেশ 

কেল, ককন্তু জস অস্বীকাে কেল। অি:পে পেবিথী কেনই ভােি ও পাককস্তানী 

জসনাবাকহনীে সুকপ্রম কমান্ডাে আককনরলক এরস কেন্নাহ জথরক আরেশ প্রিযাহাে 

ককেরয় কনল। 

জমেে জেনারেল শারহে হাকমে, জয জস সময় জেনারেল আককনরলরকে প্রাইরভয 

জসরক্রযােী কছল, জস িাে বইরয় এ  যনা সম্পরকথ কলরখ: 
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২৭ অরটাবে ১৯৪৭ সারল কিকন (কেন্নাহ) জগ্রসীরক আরেশ কেল জয, নসনযরেেরক 

েমু্ম ও কাশ্মীরে জপ্রের্ করুন, আে শ্রীনগে ও ‘োোহ বাকনহাল’এে উপে কিৃথে 

প্রকিষ্ঠা করে জিলুন। জগ্রসী েবাব কেল: জস আরেশ-কনরষধ পালন কেরি পােরব 

না। আে এ কবষয়কয িাে আককনরলরকে কনকয কেরপাযথ কো েরুেী।  

আরেশ-কনরষধ পালন কোে অকনবাযথ িলািল কছল “টেমযান্ড োউন অেথাে নম্বে 

২” এে প্ররয়াগ হরব। যাে উরদ্দশয োোঁড়ায় পাককস্তানী আকমথ জথরক বৃকযশ 

অকিসােরেে আলাো হরয় যাওয়া। জগ্রসীে প্রাইরভয জসরক্রযােী ওকয়লসরনে 

কেরপাযথ অনুযায়ী মাউন্ট জবযন জগ্রসীরক জিান করে এই ধমকক জেয় জয, জস যকে 

কাশ্মীরেে কেরক নসনয মািথ করে, িাহরল জস জযন কনকিিভারব জেরন জনয় জয, জস 

নাইয হাে উপাকধ পারব না। 

প্রথম কেরক জযরহিু উভয় োরষ্ট্রে জসনাবাকহনী-প্রধারনে উপে সুকপ্রম কমান্ডাে 

কছল, জস হল বৃকযশ জেনারেল আককনরলক, জয পূরবথ েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে 

কমান্ডাে ইনকিি কছল এবং উভয় োরষ্ট্রে জসনাবাকহনী িােই অধীরন কছল, এেনযই 

জগ্রসী আককনরলরকে সারথ জযাগারযাগ করেরছ এবং সারথ সারথ মাউন্ট জবযনও 

জিান করে িারক ধমকক কেরয় কবেি জেরখরছ। 

এভারব কেন্নাহে আরেশ পাকলি হল না। বেং পেবিথী কেন আককনরলক এরস 

কেন্নাহ জথরক এই আরেশ প্রিযাহাে ককেরয় জনয়। পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে েু’মাস 
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পরেে এই কাকহনীই ভকবষযৎ পাককস্তারনে ইকিহাস হরয় থারক। পাককস্তারন জসই 

শাসনই িরল, যা বৃরযন ও আরমকেকা িায়। আে এই বাধাে েনয স্থানীয়ভারব 

ভূকমকা পালন করেরছ এখানকাে জসনাবাকহনী। আে োেনীকিকবেরেে অবস্থা 

সবথো মুহেীে মিই থারক। 

১৯৪৮ সারল জেনারেল আইয়ূব খান (রয ওই সময় জমেে জেনারেল কছল) পূবথ 

পাককস্তারনে কে ও কস কহসারব কনরয়াগপ্রাপ্ত হরয়কছল। জসখারন োেননকিকভারব 

কবশৃঙ্খল অবস্থা কবোে কেকছল। উেূথ োষ্ট্রভাষা কহসারব কনধথাকেি হওয়াে কােরর্ 

বাঙ্গালী েনগর্ ও ছাত্রো এে কবরোকধিা কেরি থারক এবং বাংলা ভাষারকও 

োষ্ট্রভাষা কহসারব স্বীকৃকি জেওয়াে োকব কেরি থারক।  

এই বছে োনুয়ােীরি ছাত্রো কনরেরেে োকবে েনয আরন্দালন কেকছল। িাো 

ইরসম্বলীে উপে হামলা কেরি উেযি হল। আে িখন ইরসম্বলীে ইেলাস 

িলকছল, প্রধানমন্ত্রী খাো নাযীমুদ্দীন বক্তবয কেকেল। খাো নাযীমুদ্দীন অবস্থা 

জবগকিক জেরখ কে ও কস জমেে জেনারেল আইয়ূব খারনে কনকয পকেকস্থকি 

কনয়ন্ত্রর্ কোে আরবেন োনায়। জমেে  জেনারেল আইয়ূব খান ইরসম্বলীরক 

জ োওরয়ে মরধয কনরয় জনয় এবং আরন্দালন ছত্রভঙ্গ করে জেয়। 

এ  যনা এককেরক োেনীকিকবেরেে এই েুবথলিা প্রকাশ করে জয, জেরশে 

পকেকস্থকি কনয়ন্ত্রর্ও জসনাবাকহনী  ছাড়া সম্ভব নয়। কদ্বিীয়ি জযভারব আইয়ূব খান 
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আরন্দালনরক ছত্রভঙ্গ করেকছল, িা এ কথােই ইকঙ্গি কছল জয, জেশীয় পকেকস্থকি 

কনয়ন্ত্ররর্ে জেরত্র জসনাবাকহনী শকক্ত বযবহাে কেরি একযুও কপছপা হরব না। যাে 

কাযথকেী উোহের্ পেবিথী বছেগুরলারি বাস্তবরূপ ধাের্ করে। 

োনুয়ােী ১৯৪৮ সারলে আরন্দালরন মুহাম্মে আলী বুরগোহও অংশগ্রহর্ করেকছল, 

জয পেবিথীরি োরষ্ট্রে িৃিীয় প্রধানমন্ত্রী হরয়কছল। আে জস সময় জস অপকেশন 

কলোে কছল। জমেে জেনারেল আইয়ূব খান কে ও কস কহসারব িারক এই শব্দ 

পযথন্ত বরল: 

“জিামো কক গুকলে অরপো কেছ?” 

এ কথা স্বয়ং আইয়ূব খান কনরেে বইরয় কলরখরছ। পাককস্তান োরষ্ট্র 

োেনীকিকবেরেে েনয জসনাবাকহনীে এই স্মের্ীয়  যনাকযই যরথষ্ট হরয়রছ এবং 

সমগ্র ইকিহারস এই ধমককে োপরযই পাককস্তানী জিৌে জেশরক কনরেরেে 

কোয়রে োখরি সেম হরয়রছ। 

প্রাথকমক বছেগুরলারি আরমকেকান স্বাথথাধীন পাককস্তানী 

োেনীকিে অবস্থা 

পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে জেশীয় োেনীকিে আরেককয গুরুেপূর্থ কবষয় এযা কছল 

জয, শুরুরিই পাককস্তানী োেনীকিে ককবলা কনধথাকেি হরয় যায় আরমকেকা। জযরহিু 



 

 

জেনারেলরেে কবরল পাককস্তান-মাওলানা মুহাম্মাে মুসান্না হাসসান হাকিযাহুল্লাহ  

কদ্বিীয় কবশ্বযুরেে পে বৃরযরনে পকেবরিথ শকক্ত আরমকেকাে হারি িরল এরসকছল, 

এমনকক স্বয়ং বৃরযনও আরমকেকাে অনুগামী হরয় যায়, এ কােরর্ পাককস্তান 

জপ্রোপরয এে িল এই োোঁড়ায় জয, পাককস্তানী োেনীকিও শুরুরি বৃরযরনে 

প্রভাবাধীন থাকাে পে এখন আরমকেকাে সারথ যুক্ত হরয় যায়। 

আে নবকশ্বক পকেকস্থকি কহসারব ভােি কনরেরেে সম্পকথ সৃকষ্ট কেল োকশয়াে 

সারথ। অপেকেরক পাককস্তান আরমকেকাে জকারল ঢরল পরড়। জসই জয জস সময় 

আরমকেকা জকারল িুরল কনল, আে অবকধ ছাড়ল না। 

জেরশে প্রথম প্রধানমন্ত্রী কলয়াকি আলী খান ১৯৫০ এে জম মারস আরমকেকাে 

জকাসথ কেল। আে এযাই কছল আরমকেকাে সারথ সম্পরকথে সূিনা। আকথথক 

সাহারযযে কবকনমরয় জযরকান প্রকাে সহরযাকগিা কোে কনকিি কবশ্বাস প্রোন করে 

আসল। িরল আরমকেকা োকশয়াে কবরুরে যুরেে েনয পাককস্তানী কবমানবন্দে 

লাভ কেল এবং জকাকেয়ান যুরে পাককস্তানী জসনাবাকহনীে স্বশেীরে অংশগ্রহরর্ে 

োকব কেল। 

১৯৫১ সারলে েুরন আরমকেকা-জকাকেয়া যুে হল, যারি পাককস্তান আরমকেকাে 

সারথ সহরযাকগিা কেল। জকাকেয়ায় োকিসরঙ্ঘে কমকলযােী একশনরক সারপাযথ 

কেল এবং জকাকেয়ায় পাককস্তানী জসনাবাকহনীে একেন বৃরগেরক পািারি সম্মি 

হল, অথি ভােি িা অস্বীকাে করে কেরয়কছল। 
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আরমকেকা পাককস্তানী জসনাবাকহনীরক নিুন অরে সকিি কোে ওয়াো করেকছল। 

ককন্তু যখন পাককস্তান ওয়াকশংযরনে কনকয োকব কেল জয, িাো জযন ভােিীয়  

হুমককে জেরত্র পাককস্তানরক েো ও কনোপত্তাে গযাোকন্ট জেয়, িখন আরমকেকা 

িা প্রিযাখযান কেল। আরমকেকাে অস্বীকৃকিে কােরর্ পাককস্তান জকাকেয়ায় জসনা 

পািারনাে কসোন্ত পকেবিথন কেল কিক, ককন্তু োকিসরঙ্ঘে কাযথাবলীে োেননকিক 

সহরযাকগিা কেল। 

জকাকেয়ান যুে িলাকালীন সমরয় ভােি পাককস্তারনে পাঞ্চাব সীমারন্ত কনরেরেে 

নসনয জমািারয়ন করে। পাককস্তারনে কনকয প্রকিেো কোে মি সামকেক সামথথ 

কছল না। এেনয অসহায় শাসক ভীি হরয় আরমকেকাে কেরক িাকারি লাগল। 

আরমকেকা পাককস্তানরক সহরযাকগিা কেল। ওই সময়ই আরমকেকান জপ্রকসরেন্ট 

েুমান পাককস্তানরক আরমকেকাে সমু্মখ সাকেে জোয বরল স্বীকৃকি কেল। 

এই ধাোবাকহকিা এখারনই জথরম যায়কন। বেং পেবিথী বছেগুরলারি িা আরো 

গভীে হরয়রছ। িােপে ১৯৫৫ সারল পাককস্তান ইোন, ইোক ও িুেরস্কে সারথ 

‘বাগোে জপট’ এ (রযযা পেবিথীরি ‘জসনু্ট’ নারম পকেকিকি লাভ করে) অংশগ্রহর্ 

করে। এই িুকক্তকয কনরেয আরমকেকান িুকক্ত কছল। যাে উরদ্দশয কছল োকশয়াে 

কবরুরে অবরোধ আরোপ কো। এই িুকক্তে মরধয পাককস্তান েস্তখি করে এবং 

িাে িরল আরমকেকা জথরক অথথ সাহাযয লাভ করে। এই িুকক্ত জমািারবক 
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পাককস্তান আরমকেকারক “জপরশায়াে এয়াে ভাইস” কররারলে সুরযাগ জেয়, জযখান 

জথরক আরমকেকা োকশয়ারক নেেোকে কোে েনয ‘ইউ-২’ কবমানগুরলা উড়াি। 

এছাড়া এ বছরেই পাককস্তান আরেককয আরমকেকান িুকক্ত ‘জসরযা’এে মরধয 

অন্তভুথক্ত হয়। হয়ি এই উভয় িুকক্তরি আরমকেকাে োকশয়াে জমাকারবলায় জিমন 

জকান িায়ো অকেথি হয়কন এবং পাককস্তারনেও জিমন স্বাথথ লাভ হয়কন, ককন্তু 

যিের্ পযথন্ত এই িুকক্ত বলবৎ কছল, িিকেন পযথন্ত পাককস্তান আরমকেকান সাহাযয 

দ্বাো অনুগৃকহি হরয়রছ। আে আরমকেকাও পাককস্তারনে উপে কনরেে ইোোোেী 

প্রকিকষ্ঠি জেরখরছ। 

এই উভয় িুকক্তরি পাককস্তানরক ধাকিরয় ধাকিরয় অগ্রসে কোে জককন্দ্রয় ভূকমকা 

পালন করেরছ পাককস্তানী জসনাবাকহনীে েু’েন জেনারেল। জমেে জেনারেল 

ইসকান্দাে কমযথা ও কমান্ডাে ইনকিি জেনারেল আইয়ূব খান। কাের্ পাককস্তারনে 

প্রাথকমক োেনীকিরি এই েু’েরনে কনকযই জককন্দ্রয় শকক্ত হস্তগি কছল এবং এ 

উভয়েনই বৃরযন ও আরমকেকান স্বারথথে মুহাকিে কছল। 

পাককস্তারনে উপে জেনারেলরেে েমিা 

উপরোরল্লকখি কবরেষর্ দ্বাো খুব ভালভারবই প্রিীয়মান হয় জয, ককভারব পাককস্তান 

প্রকিষ্ঠাে সারথ সারথই বৃরযন ও আরমকেকা পাককস্তানী োেনীকিরক পকেিাকলি 
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করেরছ এবং ককভারব জসনাবাকহনীরক োেননকিক কবষয়াকেরি যুক্ত করেরছ। এখন 

এখারন ককছুযা কবরেষরর্ে সারথ জেনারেলরেে আরলািনা কেব, যাো পাককস্তানী 

োেনীকিরি জমৌকলক ভূকমকা োরখ এবং যারেে হারিই প্রকৃি েমিা থারক। 

িারেে েমিা পকেস্কাে কোে সারথ সারথ আমো িারেে পেরেপসমূহ, িারেে 

বযকক্তগি কমথকান্ড এবং িারেে আরমকেকাে জগালামীে অবস্থাও িুরল ধেব। যারি 

পাককস্তারনে েনগর্ এবং কবরশষকরে এখানকাে ধমথীয় জের্ী, যাো এখারন ‘লা 

ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এে স্বপ্ন জেখি এবং এখরনা জিারখ জসই স্বপ্ন কনরয় বরস আরছ, 

িারেে সামরন পাককস্তারন ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ে প্রকৃি েুশমনরেে কিত্র পকেস্কাে 

হরয় যায় এবং িারেে জমাকারবলাে েনয উরি োোঁড়ারি পারে। 

জমেে জেনারেল ইস্কান্দাে কমযথা 

১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ জথরক কনরয় অরটাবে ১৯৫৮ পযথন্ত পাককস্তারনে প্রথম ১১ বছে 

শকক্তে জকন্দ্রকবনু্দরি অবস্থানকােী বযকক্ত কছরলন জমেে জেনারেল ইস্কান্দাে কমযথা। 

জয পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে সময় কেরিন্স জসরক্রযােী কহসারব জককবরনরযে অন্তভুথক্ত 

হরয়রছ এবং িােপে করয়ককয মন্ত্রর্ালরয়ে োকয়ে পালন কেরি কেরি এক 

পযথারয় আগষ্ট ১৯৫৫ সারল জেরশে গভর্থে জেনারেল এবং িােপে মারিথ 

পাককস্তারনে প্রথম োষ্ট্রপ্রধান হরয় যায়। 
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ইস্কান্দাে কমযথাে পকেিয় 

ইস্কান্দাে কমযথা জসই মীে োিরেে বংশধে, যাে কােরর্ ইংরেেো পলাশীে যুরে 

কসোেুরদ্দৌলারক পোকেি করেরছ, যাে পরেই ভােি উপমহারেরশ বৃকযশ শাসরনে 

সূিনা হয়। এই ইস্কান্দাে কমযথা েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে জিাখ ও প্রেীপ কছল। জস 

বৃরযরনে জককন্দ্রয় সামকেক প্রকিষ্ঠান “েরয়ল কমকলযােী করলে সান্ড্রাটেম” এ কশো 

গ্রহর্ করে। আে কবরশষভারব উরল্লখরযাগয কবষয় হল: এই জলাকই উপমহারেরশে 

প্রথম স্থানীয় বযকক্ত, জয ওই করলে জথরক গ্রােুরয়য হরয়রছ। কহনু্দস্তান কবভকক্তে 

পূরবথ জস েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে মরধয ইংরেেরেে বযাপক জখেমি করেরছ। 

১৯২০ এে ওয়াকেকেস্তান যুরে মাহসুে ও ওয়াকেকেস্তানী মুোকহেরেে কবরুরে 

ইংরেেরেে পরে অংশগ্রহর্ করে। 

িাে কাযথক্ররম খুকশ হরয় কিকেকঙ্গো িারক সামকেক কবষয়াকে জথরক জবে করে 

১৯২৬ সারল ইকন্ডয়ান পকলকযরকল’ জসারসথ অন্তভুথক্ত করে সীমারন্তে টেমান্ট 

ককমশনাে বাকনরয় জেয়। িােপে ১৯৪৮ সারল িারক জগাত্রীয় এলাকাসমূরহে 

পকলকযরকল এরেন্ট বানারনা হয় এবং ১৯৪৫ সাল পযথন্ত জস এ পরে বহাল থারক। 

িােপে ১৯৪৬ সাল পযথন্ত সীমান্ত এলাকাে পকলকযরকল এরেন্ট কছল। 

এযা মরন োখরি হরব জয, এ সকল কােগুরলাে সময় জস েীকিমি েরয়ল 

ইকন্ডয়ান আকমথে অকিসাে কছল এবং ১৬ েুলাই ১৯৪৬ সারল িারক জলিরযরনন্ট 
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করর্থল পেবীরি প্ররমাশন জেওয়া হয়। এ বযকক্তে অননয কাযথাবলী জেরখ বৃরযন 

কসোন্ত কনল জয, িারক ১৯৪৬ সারল সমগ্র কহনু্দস্তারনে েরয়ন্ট কেরিন্স জসরক্রযােী 

পে কেরয় কেরব। 

এই পরে থাকা অবস্থায়ই কহনু্দস্তান কবভকক্তে সময় বৃরযরনে োো িাে উপে এই 

জখেমরিে োকয়ে জসাপেথ করে জয, জযন জস েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথরক ইকন্ডয়া ও 

পাককস্তারনে মারঝ ভাগ করে জেয়। বৃরযরনে এই েী থ ও কবশ্বস্ত খারেম পাককস্তান 

সৃকষ্টে পে পাককস্তারনে প্রথম কেরিন্স জসরক্রযােী হয় এবং কমকলযােী পুকলরশে কে 

ও কস হয়। এ বযকক্তই পাককস্তারনে প্রথম এগাে বছরেে োেনীকিরি জকন্দ্রীয় 

ভূকমকা পালনকােী, যাে জনিৃরেে ঝলক সামরন এ কবষরয়ে আরলািনায় জেখা 

যারব। 

এখারন একযু জথরম কিন্তা করুন জয, যকে বৃরযরনে এই কবশ্বস্ত জগালাম ও জসনা, 

জয কহনু্দস্তান স্বাধীনিাে আরন্দালরনে কমথীরেে (যারেে মরধয শাহযাো িযরল দ্বীন 

এবং িকীে একপও অন্তভুথক্ত কছরলন) কবরুরে সামকেক ও সেকােী ময়োরন 

কনরেে কৃকিে প্রকাশ করেরছ এবং কনরেে কিকেকঙ্গ মকনবরেে খুব কনমকহালালী 

করেরছ। জস-ই নবেো পাককস্তারনে প্রথম এগারো বছরে পাককস্তারনে শাসক 

কছল। এরি আপনাে কনরেেই অনুমান হওয়াে কথা জয, ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ সারল 

পাককস্তান কক পকেমার্ স্বাধীন হরয়কছল?! 
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পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে ইস্কান্দাে কমযথাে ভূকমকা 

পাককস্তান সেকারেে পে জথরক পাককস্তারনে োষ্ট্রপ্রধানরেে ইকিহাস সম্পককথি 

এককয সাইরয ইস্কান্দাে কমযথাে বযাপারে জলখা আরছ: 

১৯৪৭ সারল পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে প্রধানমন্ত্রী কলয়াকি আলী খান ইস্কান্দাে 

কমযথারক প্রথম প্রকিেো কবষয়ক জসরক্রযােী কনযুক্ত করে। জযযা সরবথাচ্চ গুরুেপূর্থ 

সেকােী পে। জস-ই  ১৯৪৭ সারল পাককস্তান-ভােিযুরেে িোেকক করেরছ এবং 

১৯৪৮ সারল জবলুকিস্তারন নসনয জমািারয়রনে িোেকক করেরছ। 

প্রকৃি কথা হল, পাককস্তারন জেনারেল ইস্কান্দাে কমযথা আরমকেকা ও বৃরযরনে 

জগারয়ন্দা কছল এবং িারেে শকক্তরিই পাককস্তারনে োেনীকিরি প্রথম কেন জথরক 

জস আপন মযথাোয় কবেযমান কছল। কলয়াকি আলী খারনে এযা অপোগিা কছল 

জয, কিকন জেনারেল ইসকান্দাে কমযথারকই োষ্ট্রীয় কবষয়াসরয় সামরন োখরিন এবং 

অকধকাংশ বযাপারেই ইস্কান্দাে কমযথা জথরক পোমশথ কনরিন। 

এে এককয কাের্ এও কছল জয, কলয়াকি আলী খারনে জেশীয় োেনীকিরি 

জগালাম মুহাম্মে, মুশিাক জগােমানী, মুমিাে জোলিানা প্রমুরখে মি ককছু বড় 

বড় নারমে জলাকরেে প্রকি আস্থা কছল না। ইসকান্দাে কমযথা োষ্ট্রীয় কবকভন্ন 

কমথকারন্ড এিযা েকড়ি কছল জয, িােই পোমরশথে কােরর্ কসকনয়ে 

অকিসােরেেরক বাে কেরয় কলয়াকি আলী খান পাককস্তানী জসনাবাকহনীে কমান্ডাে 
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ইনকিি ‘কেগরলস জগ্রসী’ে পরে জেনারেল আইয়ূব খানরক কমান্ডাে ইনকিি 

বাকনরয়রছ। 

কলয়াকি আলী খারনে হিযাে পরে প্রধানমন্ত্রী মরনানয়রনে েনয আবু্দে েব 

নাশিােরক গুরুেপূর্থ প্রাথথী মরন কো হি। ককন্তু জযরহিু কিকন ধমথীয় মানকসকিাে 

কছরলন, এ কােরর্ িারক প্রধানমন্ত্রী হরি জেওয়া হয়কন। আে এে মরধয জমৌকলক 

ভূকমকা পালন করেরছ ইস্কান্দাে কমযথা। এ বযাপারে ওইকককপকেয়ায় কলকখি আরছ: 

কলয়াকি আলী খারনে হিযাে পে সেোে নাশিােরক প্রধানমন্ত্রীরেে পরেে েনয 

জযাগযিাসম্পন্ন প্রাথথী মরন কো হি। ককন্তু িাে কনরয়ারগ কসকনয়ে জসকুলাে ও 

ধরমথে লাগাম জথরক মুক্ত জনিারেে পে জথরক বাধা জেওয়া হয়, যারেে মরধয 

ভকবষযৎ জপ্রকসরেন্ট কমযথা ইস্কান্দােও কছল। এই কনরয়াগ জিকারনাে কাের্ কছল 

নাশিারেে পিাৎপেিা ও ইসলামকপ্রয়িা। 

খাো নাযীমুদ্দীরনে প্রধানমন্ত্রীরেে সময়কাল 

কলয়াকি আলী খারনে পরে ইস্কান্দাে কমযথা ও বৃরযরনে সন্তুকষ্টরি ১৯৫২ সারলে 

অরটাবরে খাো নাযীমুদ্দীনরক গভর্থে জেনারেরলে পে জথরক সকেরয় প্রধানমন্ত্রী 

বাকনরয় জেওয়া হয়। িাে এ কাের্কয জিা ভালভারবই বুরঝ আরস জয, জস মুসকলম 

লীরগে জকন্দ্রীয় জলাক কছল। ককন্তু এে সারথ সারথ জস অিযন্ত েুবথল প্রকৃকিে 
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জলাক কছল, জয েমিায়  থাকরল খুব সহরেই কনরেে মিামি িাকলরয় জেওয়া 

যারব। আে এমনযাই হরয়রছ। কমযথা ইস্কান্দাে বড় েু:সাহকসকিাে সারথ োষ্ট্রীয় 

কমথকারন্ড কনরেে মিামি িাকলরয় কেরি লাগল এবং অকধকাংশ িায়সালাে মরধয 

এই বযকক্তই েকড়ি থাকল। 

কাোমািুল্লাহ জগােী ১ জিব্রুয়ােী ২০০৬ সারল েন পকত্রকায় কবউরক্রয েনাব 

কামরুল ইসলারমে সূরত্র এই  যনা বর্থনা করেন, কযকন কনরে এই  যনাে প্রিযে 

সােী। কিকন  বর্থনা করেন: 

১৯৫৩ সাল। খাো নাযীমুদ্দীরনে মন্ত্রীপকেষরে লারহাে অিলকােী েলকভকত্তক 

কবশৃঙ্খলাে বযাপারে কাযথকেী পেরেপ জনওয়া হরব। উত্তপ্ত আরলািনাে মাঝখারন 

ইস্কান্দাে কমযথা, জয জস সময় মন্ত্রীপকেষরেে জসরক্রযােী কছল, জস োোঁকড়রয় জগল 

এবং প্রধানমন্ত্রীে অনুমকি বযকিিই কে জথরক বাইরে কগরয় োোঁড়াল। জস েশ 

কমকনয পে মন্ত্রীপকেষরেে সভায় কিরে এরস সমস্ত উপকস্থি জলাকরেে মারঝ 

জ াষর্া কেল জয: এ কনরয় আে কনরেরেেরক জপরেশান কোে প্ররয়ােন জনই। বেং 

জস লারহারেে জকাে কমান্ডাে জলিরযরনন্ট জেনারেল আযম খারনে সরঙ্গ কথা 

বরলরছ। জস আগামীকালই জসখারন সামকেক আইন প্ররয়ারগে েনয প্রস্তুি। এে 

দ্বাো সভা জশষ হরয় জগল। প্রধানমন্ত্রী বা অনয কারোই সাহস হল না জয, 

ইস্কান্দাে কমযথাে জসোিাকে িায়সালা ও অবমাননাকে কসোরন্তে িযারলঞ্জ কেরব। 
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এে দ্বাো অনুমান করুন জয, ইস্কান্দাে কমযথাে হারি কী পকেমার্ শকক্ত কছল, যাে 

কােরর্ এক জিা জস স্বাধীন িায়সালা করে, কদ্বিীয়ি: অনয জকউ িাে িায়সালাে 

বযাপারে আপকত্তও কেরি পারে না। 

১৯৫৩ সারল লারহারে পাককস্তারনে প্রথম মাশথাল ল’ এবং খিরম 

নবুওয়াি আরন্দালরনে সারথ শত্রুিা 

জযরহিু উপরোরল্লকখি িয়কনকাকযরি ১৯৫৩ সারলে লারহারেে মাশথাল ল’ এে 

উরল্লখ হরয়রছ, এেনয িাে বযাপারেও করয়ককয কথা কলরখ জেওয়া সঙ্গি মরন 

কেকছ। কাের্ এ  যনাকয সেকাে ও জসনাবাকহনীে ইসলারমে সারথ েুশমনীে 

সুস্পষ্ট প্রমার্। যা জথরক েৃকষ্ট কিকেরয় োখা যায় না। 

এযা কছল জস সময়, যখন সেকারেে মরধয কাকেয়ানীরেে প্রভাব ও গভীেিা বৃকে 

পাকেল। পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে জথরক পেোষ্ট্রমন্ত্রী যািরুল্লাহ খান কাকেয়ানী 

িরল আসকছল, যারক সেকাে অপসােরর্ে েনয প্রস্তুি কছল না। ওই সময় জেরশে 

মরধয উলামারয় জকোম আরন্দালন পকেিালনাে কসোন্ত কনরলন, যারি পাককস্তান 

োরষ্ট্র কমপরে কাকেয়ানীরেেরক কারিে জ াষর্া কো হয় এবং িারেেরক োষ্ট্রীয় 

পেসমূহ জথরক অপসাের্ কো হয়। আমীরে শেীয়ি আিাউল্লাহ শাহ বুখােী 

োকহমাহুল্লাহ ও মেকলরস আহোরে ইসলাম এ আরন্দালরনে সামরনে সাকেরি 

কছল। আরন্দালরনে জকন্দ্র কছল লারহাে, জযখারন হাোে হাোে নবীরপ্রকমক োস্তায় 
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জবে হরয় আসল। এছাড়াও মুলিান, িয়সালাবাে ও ঝুরঙ্গ আরন্দালন িলমান 

কছল। 

ওই সময় ইস্কান্দাে কমযথাে কসোরন্ত পাককস্তানী জসনাবাকহনী লারহারে মাশথাল ল’ 

োকে কেল। আে এই মাশথাল ল’ কাযথকেকােী শয়িান কছল জলিরযরনন্ট 

জেনারেল আযম খান, জয কমান্ডাে ইনকিি জেনারেল আইয়ূব খারনে  কনষ্ট বনু্ধ 

ও কবশ্বস্ত জলাক কছল। এ েু’েরনে কপিাও েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে সারথ কছল। 

ওই সময় জথরকই িারেে মারঝ সম্পকথ প্রকিকষ্ঠি হয়।  

এই বযকক্তরক আইয়ূব খান জপ্রকসরেন্ট হওয়াে পেও কনরেে মন্ত্রীপকেষরে অন্তভুথক্ত 

করে এবং জস জসসময় জথরক কনরয় ১৯৬২ সারল কনরেে কেযায়াযথরমন্ট পযথন্ত 

পূবথপাককস্তারন গভর্থে কছল। আিরযথে কবষয় হল, ১৯৬৪ এে জপ্রকসরেন্ট 

কনবথািরনও জেনারেল আইয়ূব খারনে জমাকারবলায় যকে িাকিমা কেন্নাহরক কবরোধী 

েল কহসারব োোঁড় কোরনা না হি, িাহরল িাে কনকয কবরোধী েল কহসারব প্রস্তুি 

কোে েনয এই মানবাকৃকিে শয়িানকযই কছল। 

জলিরযরনন্ট জেনারেল আযমখারনে কনরেথরশ জসনাবাকহনী ও পুকলশ লারহারে যানা 

কিনকেন গর্হিযা িালাল এবং হাোে সংখযক নবীরপ্রকমকরক অিযন্ত কনেথয়ভারব 

হিযা কেল। সেকােী কেরপাযথসমূরহ আে পযথন্ত সমস্ত জোষ খিরম নবুওয়ারিে 

োকয়েশীলরেেরক জেওয়া হয়। অথি হিযাকােী জেনারেল ও অকিসােো 
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পেবিথীরিও োেে কেরি থারক এবং জেরশ সম্মারনে স্থারন বরস থারক। এ 

 যনা জসনাবাকহনী ও িাে জেনারেলরেে ইসলারমে সারথ শত্রুিাে েলেযন্ত 

প্রমার্। জযখারন খিরম নবুওয়ািরক অস্বীকাে কো কুিেী ও ধমথররাকহিা, জসখারন 

খিরম নবুওয়ারিে স্বীকৃকিে েনয জবে হওয়া মুসলমানরেেরক হিযা কো জকান 

হুকুরমে মরধয আরস? কনকিি, এযাও কুিে ও ধমথররাকহিা। 

গভর্থে জেনারেল জগালাম মুহাম্মে ও ইস্কান্দাে কমযথা 

কলয়াকি আলী খারনে হিযাে পে খাো নাযীমুদ্দীন, জয ওই সময় গভর্থে 

জেনারেল কছল, িারক প্রধানমন্ত্রী বাকনরয় জেওয়া হরয়রছ। আে গভর্থে 

জেনারেরলে পরে একেন অসুস্থ জলাকরক বকসরয় জেওয়া হয়। জসই অসুস্থ 

জলাককয কছল মাকলক জগালাম মুহাম্মে। ওই সময় পাককস্তারন গভর্থে জেনারেরলে 

পেকয প্রধানমন্ত্রীে পে জথরক জবকশ শকক্তশালী কছল। 

জগালাম মুহাম্মে কনরে একেন জলালা জলংড়া জলাক কছল, যাে কথাও কারো বুরঝ 

আসি না। িাে সমস্ত োেে েু’েন বযকক্তে শকক্তরি কছল। আে জস েু’েন হল 

জমেে জেনারেল ইস্কান্দাে কমযথা ও জেনারেল আইয়ূব খান। জগালাম মুহাম্মরেে 

শাসনামরল সমূ্পর্থ কিৃথে কছল এই েুই জলারকে হারি, োষ্ট্রীয় কাযথক্রম িাোই 

িালাি, আে এ েু’েরনে কপছরন আসরল আরমকেকা ও বৃরযরনে পৃষ্ঠরপাষকিা 

কছল। 
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১৬ একপ্রল ১৯৫৩ সারল ইস্কান্দাে কমযথা ও জেনারেল আইয়ূব খারনেই আকশবথারে 

গভর্থে জেনারেল জগালাম মুহাম্মে খাো নাযীমুদ্দীনরক পেিুযি করে। এ বযকক্তই 

কছল জসই মুসকলম লীরগে সবথরশষ কিহ্ন, যাো পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে েনয জমৌকলক 

ভূকমকা পালন করেরছ। সেোে আবু্দে েব নাশিােরক জিা প্রথরমই ইস্কান্দাে 

কমযথা জকানিাসা করে জিরলকছল। অবরশরষ খাো নাযীমুদ্দীনরকও জস ও জেনারেল 

আইয়ূব খান কমরল পেিুযি কেল। 

পাককস্তান কনমথািা মুসকলমলীগ, যাো প্রথম েু’বছরেই সকল কিৃথে হাকেরয় 

জিরলকছল, অি:পে মাত্র ছ’ বছরে োেনীকি জথরকও এরকবারে কনকিয় করে 

জেওয়া হয় িারেেরক। খাো নাযীমুদ্দীন বৃরযরনে োর্ীে কনকয অকভরযাগ োনায় 

জয, জগালাম মুহাম্মে কনরেে অকধকাে জথরক সীমালঙ্ঘন করেরছ। ককন্তু োর্ীে পে 

জথরক জকান উত্তে আসল না। আসরল জস ককভারব িারক সাহাযয কেরব? কাের্ 

বৃরযরনে সন্তুকষ্ট ওই েুই েনারবে হারি কছল। 

বেং এে কবপেীরি আরমকেকায় পাককস্তানী োষ্ট্রেূি মুহাম্মে আলী বুরগোহরক 

কনরয় প্রধানমন্ত্রী বাকনরয় জেওয়া হয়। এই কনরয়ারগে কথা আরলািনা কেরি কগরয় 

গভর্থে জেনারেল জগালাম মুহাম্মরেে জসরক্রযােী কুেেিুল্লাহ কশহাব কনরেে 

আত্মেীবনীরি কলরখরছন: 
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যখন েরুেী অবস্থা জ াকষি হল এবং এরসম্বলী অকাযথকে কোে পে নিুন 

মন্ত্রীপকেষে গকিি হল, িখন আইয়ূব খান কমান্ডাে ইনকিরিে পরেে সারথ সারথ 

প্রকিেো মন্ত্রর্ালরয়েও োকয়েশীল হল। ইসকান্দাে কমযথা এই নিুন মন্ত্রীপকেষরে 

স্বোষ্ট্রমন্ত্রী কনরয়াগ হয়। এই েুই েনারবে সাহিযথ কমষ্টাে জগালাম মুহাম্মরেে েনয 

অরনক বড় পৃষ্ঠরপাষকিা কছল। আে সম্ভবি এযাই জসই শকক্ত কছল, যাে শকক্তরি 

জস এি সামরন জবরড়কছল। জস সময় এই মন্ত্রীপকেষেরক জককবরনয অি জলন্ট 

বলা হি। 

জযরহিু জগালাম মুহাম্মে ইস্কান্দাে কমযথাে হারিে জখলনা কছল, এেনয প্রধানমন্ত্রী 

মুহাম্মে আলী বুরগোও যখন এই েনাবরেে  ইোে কবপেীরি ককছুযা গর্িাকন্ত্রক 

প্ররিষ্টাে সূিনা কেল, িখন ১৯৫৪ সারলে অরটাবরে ইরসম্বলী বাকিল করে 

জেওয়া হয়। জগালাম মুহাম্মরেে প্রকৃি শকক্তে েহসয বলরি কগরয় কুেেিুল্লাহ 

কশহাব খুব জখালাখুকলভারব বরলরছন: 

আমারক করয়কবাে কেরজ্ঞস কো হরয়রছ জয, কমটেমাে জগালাম মুহাম্মে এি ককিন 

জোরগ আক্রান্ত কছরলন জয, ভালমি িলারিোও কেরি পােি না, কথা বলরি 

পােি না, জবকশ জলখা পড়া কেরি পারেকন, ককন্তু িা সরেও খুব প্রভাব ও 

োপরযে সারথ শাসন কেরি থারক। িাহরল িাে শকক্তে আসল েহসয কক? 
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এ প্ররশ্নে েু’কয উত্তে: এক হল, কমটেমাে জগালাম মুহাম্মরেে শকক্তে েহসয কছল 

োেনীকিকবেরেে েুবথলিা। এ ছাড়া কদ্বিীয় আরেককয েবাব হল, জেনারেল 

ইসকান্দাে কমযথাে মধযস্থিায় কমষ্টাে জগালাম মুহাম্মরেে পরে কমান্ডাে ইনকিি 

আইয়ূব খারনেও পৃষ্ঠরপাষকিা কছল। যা অেৃশয আরলা দ্বাো কলকখি কছল। 

ভকবষযরিে বযাপারে িারেে উভরয়ে আপন আপন পকেকল্পনা কছল, যা কমষ্টাে 

জগালাম মুহাম্মরেে মি গভর্থে জেনারেলরেেরক েমিায় বসারনা বযকিি 

বাস্তবায়ন কো সম্ভব কছল না। 

ইসকান্দাে কমযথা িিুথথ ও সবথরশষ গভর্থে জেনারেল কহসারব 

এবং প্রথম জপ্রকসরেন্ট কহসারব 

যখন গভর্থে জেনারেল জগালাম মুহাম্মে িূড়ান্ত অসুস্থ হরয় জগল, িখন সবথরশরষ 

ইসকান্দাে কমযথা িারক ইস্তিা কেরি বাধয কেল এবং ১৯৫৫ সারলে আগরষ্ট কনরে 

গভর্থে জেনারেরলে পরে আকসন হল। িােপে পেবিথী িাে বছে জস জকান 

মধযস্থিা ছাড়া পাককস্তারনে োেে কেরি থারক। ১৯৫৬ সারল প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মে 

আলী জিৌধুেীে মাধযরম পাককস্তারনে প্রথম আইন োকে কোে পে ইসকান্দাে কমযথা 

পাককস্তারনে প্রথম জপ্রকসরেন্ট হরয় যায় আে গভর্থে প্রথাে কবলুকপ্ত  রয। িাে 

শাসনামরল আরমকেকান কনরেথশক সমস্ত োষ্ট্রীয় কমথকারন্ড পঙ্গপারলে মি জছরয় 

থারক। 
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ইসকান্দাে কমযথা িাে গভর্থকে ও জপ্রকসরেন্ট থাকাকালীন সমরয় জসনাবাকহনীে 

সহরযাকগিা কনরয় খুব ধুমধারম পাককস্তান শাসন করে। কনরেে মন মি মন্ত্রীরেে 

কনরয় আরস, নিুন োেননকিক েল গিন করে, পুেরনা োেননকিক েলগুরলারক 

কমকযরয় জেয়। কেপাবকলকান পাকযথ বাকনরয় পাককস্তান কনমথািা মুসকলম লীরগে নাম-

কনশানা পকেপূর্থরূরপ কমকযরয় জেয়। 

জিৌধুেী মুহাম্মে আলী, হুসাইন জসাহোওয়াকেথ, আই আই িারন্দ্রগাে ও কিরোে খান 

নুনরক এরকে পে এক প্রধানমন্ত্রী বানারনা হরয়রছ এবং িােপে পেিুযিও কো 

হরয়রছ। এ সকল প্রধানমন্ত্রীো একনায়কিরন্ত্রে কভকত্তরি িলি, িারেে কনরেরেে 

জকান মি িলি না। 

হুসাইন জসাহোওয়াকেথে প্রধানমন্ত্রী বানারনাে বযাপারে জলকখকা আরয়শা োলাল 

কলরখন: যখন িারক প্রধানমন্ত্রী বানারনা হরে, িখন এই শরিথে কভকত্তরি বানারনা 

হয় জয, পকিমাবান্ধব পেোষ্ট্রনীকি িালু োখরব এবং জসনাবাকহনীে কবষয়াবলীরি 

হস্তরেপ কেরব না। 

সবথরশরষ আরমকেকা বাহােুরেে ইোয় ইসকান্দাে কমযথা আইয়ূব খারনে সারথ কমরল 

মাশথাল ল’ জ াষর্া করে জেয়। ককন্তু এখনকাে জখলা আইয়ূব খারনে হারি িরল 

আরস এবং জস ইসকান্দাে কমযথারক কিন সপ্তারহে মরধয জপ্রকসরেরন্টে পে জথরক 

অপসাের্ করে লন্ডরন পাকিরয় জেয়। 
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ইসকান্দাে কমযথাে ইসলাম ও শেীয়রিে সারথ শত্রুিা 

জমেে জেনারেল ইসকান্দাে কমযথাে কিন্তা-জিিনা কারো কনকযই জগাপন কছল না। 

আমারেে সমস্ত দ্বীনোে জের্ী ও উলামারয় জকোম োরনন জয, এই বযকক্ত কক 

পকেমার্ ইসলারমে শত্রু কছল। িাে কনরেথরশই খিরম নবুওয়ারিে কিৃথপরেে 

উপে গর্হিযা িালারনা হয়। জস-ই জেরশ ধমথকনেরপেিাে ভীি জগরড়রছ এবং 

জেশােরবাধ মিবারেে বযাপক প্রিাে-প্রসাে  কযরয়রছ। এই বযকক্ত প্রকাশযভারবই 

োষ্ট্রীয় কবষয়াবলী জথরক ধমথরক জবে কোে প্রবক্তা কছল। 

োরয়োরয় মাআরেি উইকককপকেয়াে ‘জটেমাকে অি পাককস্তান’ এ জলখা আরছ: 

কমযথাে োেননকিক েশথন কছল ধমথকনেরপেিা ও সব ধরমথে এক োিীয়িা। যাে 

মরধয োষ্ট্রীয় কমথকান্ড জথরক ধমথরক পৃথক কোে সমূ্পর্থ বযবস্থা কছল। 

ইসকান্দাে কমযথাে জসরক্রযােী কুেেিুল্লাহ কশহাব কনরেে আত্মেীবনীরিও একথা 

উরল্লখ করেরছন জয, ইসকান্দাে কমযথাে ইসলারমে সারথ েূেিম সম্পকথও কছল না। 

কিকন ১৯৫৬ সারলে আইন বাস্তবায়রনে বযাপারে বরলন: 

২৩ মািথ ১৯৫৬ সারল জপ্রকসরেরন্টে প্রাসারে যখন নিুন আইন কাযথকে কোে 

সভা অনুকষ্ঠি হল, িখন ওই সময় েু’কয কুলের্  জেখা কেরয়রছ। অনুষ্ঠান শুরু 

হওয়াে ককছুের্ আরগ প্রিন্ড অন্ধকাে ও িীব্র বৃকষ্ট জেখা জেয়, যাে কােরর্ 
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সাকময়ানাে ককছু অংশ করয়কেন জমহমারনে উপে পরড় যায়, যারেে মরধয 

এরসম্বলীে কস্পকাে আবু্দল’ ওয়াহহাব খানও কছল।  

কদ্বিীয় কুলের্ হল, জপ্রকসরেন্ট কহসারব জমেে জেনারেল ইসকান্দাে কমযথাে 

কনরয়াগ। নিুন আইন ইসলামী ও গর্িাকন্ত্রক মূলযরবারধে বাহক কছল । ককন্তু 

জেরশে জপ্রকসরেরন্টে এই েুই মূলযরবারধে সারথ েূেিম সম্পকথও কছল না। নিুন 

আইনরক ইসকান্দাে কমযথাে জপ্রকসরেন্টকালীন সমরয় কাযথকে কো কিক জিমন, 

জযমন কবড়ারলে িেবধারন েুধ োখা। 

ইসকান্দাে কমযথাে জসরক্রযােী জথরক জবকশ জক িারক িাে শাসনামরল জেখরি 

পারে। িাে সােয জেখুন জয, এই বযকক্তে ইসলারমে সারথ েূেিম সম্পকথও কছল 

না। একেন এমন বযকক্ত, যাে ইসলারমে সারথ েূেিম সম্পকথও জনই, জস 

ইসলারমে নারমে উপে প্রকিকষ্ঠি পাককস্তারনে প্রথম েশ বছরে এই জেরশে 

হিথাকিথা কহসারব জথরকরছ। িাহরল িাে জথরক কী আশা কো যায় জয, জস এখারন 

ইসলাম ও শেীয়ি বাস্তবায়রনে েনয পেরেপ গ্রহর্ কেরব?! 

এই বযকক্ত পাককস্তারন মে, কাবাব ও নােী-পুরুষ সংসৃ্ককি বযাপক করেরছ এবং 

পকিমা েীকিনীকি প্রসারে এককয মুহূিথও নষ্ট করেকন। স্বয়ং গভর্থে জেনারেল 

ভবরনও এই সংসৃ্ককিই িলি। ইসকান্দাে কমযথাে গভর্থে জেনারেল ভবরনে এককয 
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ঝলক স্বয়ং িােই জসরক্রযােীে ভাষায় লেয করুন। এযা এই বযকক্তে কুকরমথে 

প্রকাশয েকলল। 

কী পকেমার্ আিরসারসে কবষয় জয, পাককস্তারনে প্রথম েশ বছে োেে কক 

পকেমার্ হীন জলাকরেে হারি কছল। যারেে মরধয না আককো-কবশ্বাস 

মুসল’মানরেে কছল। না কাযথক্রম মুসল’মানরেে কছল। ইসলারমে নারম কি বড় 

িাটা কো হকেল ইসলামরক কনরয়। আমো এখারন কুেেিুল্লাহ কশহারবে 

িয়কনকাকয উেৃি কেব। ককন্তু িা জথরকও ককছু বাকয বাে কেরয়.....। কাের্ 

জসগুরলা এিযা কনম্নমারনে, যা বর্থনা কোও আমারেে েনয সম্ভব নয়। কুেেিুল্লাহ 

কশহারবে বর্থনা: 

জমেে জেনারেল ইসকান্দাে কমযথা ও জবগম নাকহে কমযথা আসরিই গভর্থে 

জেনারেল ভবরন োওয়াি ও পাকযথে জকাসথ শুরু হরয় জযি। কখরনা কেনাে, কখরনা 

েযান্স, কখরনা মুনলাইয কপককনক। এরকক সময় এরকককয নিুন নিুন অনুষ্ঠান 

অনুকষ্ঠি হি। যা োি আয যা/সারড় আয যা বারে শুরু হরয় জেড়যা/েু’যা পযথন্ত 

িল’ি। নােীরেে েনয জিা এযা এক ধেরর্ে িযাশন হরয় কগরয়কছল জয, িাো 

কনরেরেে শাকেেীক জসৌন্দযথ প্রেশথন ছাড়াও কবকভন্ন প্রকারেে জপাষারকে প্রেশথনী 

কেি। 
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ককছু নােীে এমন জপাষাক পকেধারন েেিা কছল, যা জেহ ঢাকাে পকেবরিথ িাে 

িাককিরকযে মাধযরম জেহরক উলঙ্গ কেরি সাহাযয কেি। মরেে জপয়ালা ও 

সুোপাত্রগুরলাে কাকেশমাও কনরেরেে ননপুর্য প্রেশথন কেি। এ সকল 

অনুষ্ঠানগুরলারি জয জলাক েমিাবান হি, জস সম্পেশালী বযবসায়ী ও 

জপশােীকবরেে কেরক আিরসাস ও হিাশাে েৃকষ্ট কেি। আে যারেে সম্পরেে 

বাহাে থাকি, িারেে মরন েমিাবানরেে বযাপারে ঈষথা সৃকষ্ট হি। আে যারেে 

কনকয সম্পে ও েমিা উভয়কয থাকি, িারেে মরনািুকষ্টে একমাত্র জকন্দ্রকবনু্দ 

কছল সুন্দেী নােী।  

অিযকধক মেপারনে পে ককছু ককছু জলাক খাবারেে উপে গাধাে নযায় ঝাকপরয় 

পড়ি। ককছু জলাক জগাসলখানায় কগরয় বােবাে বকম কেি এবং নিুন উেযরম 

মেপান শুরু কেি। আনন্দ-িূকিথে এই আড্ডাগুরলারি মানবিা েীর্ শ্বাস জছরড় 

কবোরয়ে বািথা োনাি। আে পাশকবকিা নিুন আকাে ধাের্ কেি।  

জমেে জেনারেল ইসকান্দাে কমযথা এযা ভাল করেই োনি জয, এ জেরশে সাধাের্ 

েনগর্ ও মুসল’মানগর্ এ জেশ অেথরনে েনয ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এে ধ্বকন 

িুরলকছল এবং িারেে কনকয পাককস্তান ইসলাম বাস্তবায়রনে েনযই প্রকিকষ্ঠি 

হরয়কছল। এ েনযই এ বযকক্ত মুনারিকী ও কপযিাে জপাষাক পকেধান করে 

পাককস্তারন ইসলারমে পকেবরিথ ‘পাককস্তাকনয়যাি ও জেশােরবাধ’এে আেয় কনরয় 
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কনরেরক জেশরপ্রকমক প্রমার্ কোে জিষ্টা করে এবং েনগরর্ে পাককস্তানপ্রীকিে 

ছায়ায় কনরেে েনয আেয় অনুসন্ধান করে। 

ইসকান্দাে কমযথা ১৯৫৫ সারল কনউয়কথ যাইমস পকত্রকারক সাোৎকাে জেওয়াে 

সময় বরল: আমো পাগলরেে মি ইসলারমে কপরছ জেৌঁড়ারি পােব না। পাককস্তান 

সবাে আরগ, পাককস্তান সবাে পরে। 

এই মিােশথই পেবিথীো গ্রহর্ করে কনরয়রছ এবং কনরেরেে ইসলাম ও শেীয়ি 

েুশমনীরক ‘পাককস্তাকনয়যাি’এে পেথাে কনরি আড়াল করেরছ। আে ইসলারমে 

প্রসাে কোে পকেবরিথ পাককস্তাকনয়যারিে প্রসাে  কযরয়রছ। আেও একই কাকহনীে 

পুনোবৃকত্ত হরে। 

জেনারেল আইয়ূব খান ও পাককস্তারন প্রথম মাশথাল ল’ 

পাককস্তারন ১৯৫৮ এে ১৭ ও ১৮ অরটাবরেে মধযবিথী োরি কমযথা ইসকান্দাে 

কিরোে খান নুরনে োেে জশষ করে জেয় এবং ১৯৫৬ সারলে আইন অকাযথকে 

করে মাশথাল ল’ লাগারনাে জ াষর্া জেয় এবং িীি মাশথাল ল’ এেকমকনকিযে 

বানায় জেনারেল আইয়ূব খানরক, আে কনরে পুরো েস্তুে জপ্রকসরেন্ট হরয় বরস। 

িা সরেও ইসকান্দাে কমযথা আে জেনারেল আইয়ূব খারনে মারঝ কিৃথরেে 

লড়াইরয় ইসকান্দাে কমযথা জহরে যায় এবং আইয়ূব খান মাত্র কিন সপ্তারহে মাথায় 
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২৭ অরটাবে ইসকান্দাে কমযথাে জপ্রকসরেরন্টে পে বাকিল করে কনরে জপ্রকসরেন্ট 

হরয় বরস। 

ইসকান্দাে কমযথা ও জেনারেল আইয়ূব খারনে এ সমগ্র জখলায় বৃরযন ও আরমকেকা 

িারেে সারথ কছল। প্রকৃি কথা হল, এ সময় আরমকেকা ও োকশয়াে মরধয শীিল 

যুে িলকছল। আে আরমকেকাে আশিা কছল জয, পারছ ককমউকনষ্ট কিন্তাধাো 

পাককস্তারন ছকড়রয় পরড় এবং পাককস্তান োকশয়ান ব্লরক শাকমল হরয় যায়। এই 

কভকত্তরিই ইসকান্দাে কমযথা ও জেনারেল আইয়ূব খান আরমকেকারক এই কনিয়িা 

জেওয়াে জিষ্টা করে জয, যখন পাককস্তারন েমিা জসনাবাকহনীে হারি থাকরব, িখন 

আে এ আশিা থাকরব না।  

এই কভকত্তরি এ েু’েন আরমকেকান আকশবথারে পাককস্তারন মাশথাল ল’ োকে করে। 

পাককস্তারনে করয়ককয গুরুেপূর্থ পরে োকয়ে পালনকােী আলিাি গাওহাে, জয 

ওই সময় প্রধানমন্ত্রী কিরোে নূরনে কেপুকয জসরক্রযােী কছল এবং িােপরে 

জেনারেল আইয়ূব খারনে জগারয়ন্দা জসরক্রযােী কহসারব কনরয়াকেি থারক, জস 

সাংবাকেক োরভে জিৌধুেীরক এক সাোৎকাে কেরি কগরয় এই বাস্তবিাকয এই 

শরব্দ বযক্ত করে: 

ইসকান্দাে কমযথা কিরোে খান নুন জথরক মুকক্ত পাওয়াে কসোন্তও িুরক জিলল। 

জস ৫৭ এে জশষ কেরক মাশথাল ল’ োকে কেরি িাইল। ককন্তু আরমকেকানো 
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িারক কনবৃত্ত কেল। িােপে ১৯৫৮ সারল অথথমন্ত্রী আমোে আলী শাহ ও  

জেনারেল আইয়ূব খান আরমকেকা জগল এবং আরমকেকান প্রশাসনরক বুঝাল জয, 

এখন পাককস্তারন কনবথািন কেরবন না।  নইরল ভাষানী ও আবু্দল গািিাে খারনে 

মি ককমউকনষ্ট জনিাো েমিায় এরস যারব। পাককস্তারন জকবল জসনা শাসনই 

আপনারেে েনয উপকােী।  

কিরোে খান নুরনে েূভথাগয জেখুন, স্বয়ং িাে অথথমন্ত্রী ও কমান্ডাে ইনিীি 

আরমকেকায় োরষ্ট্রে কবরুরে আরলািনা কেরছ, ককন্তু িাে খবেও জনই। 

আইয়ূব খারনে িাকুেীে জময়াে জশষ হওয়াে কাছাকাকছ কছল এবং িাে জময়াে 

বৃকেে খুব কিন্তা কছল। কেযায়ারমথরন্টে সময় যিই  কনরয় আসকছল, আইয়ূব খান 

িিই জপরেশান হরয় যাকেল। িােপে প্রধানমন্ত্রী োওয়ালকপকন্ডে জকারসথ আসরল 

আইয়ূব খারনে কনকয অবস্থান কেল এবং আইয়ূব খানরক এক্সরযনশন কেরয় 

জগল, যাে মাত্র করয়ককেন পরেই আইয়ূব খান আরমকেকানরেে সারথ কমরল জয 

পকেকল্পনা নিেী করেকছল, িাে মাি প্রস্তুি হরয় জগল। 

আইয়ূব খারনে পকেকিকি 

আইয়ূব খারনে শাসরনে বযাপারে কথা বলাে পূরবথ িাে পূবথবিথী েীবরনে 

আরলািনা ও িাে পকেকিকি বর্থনা কো উপকােী হরব বরল মরন ককে। যারি 
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সম্মাকনি পািকগর্ বুঝরি পারেন জয, এই বযকক্তও কনরেে পূবথসূেীরেে মি 

বৃকযশরেে  কনষ্ট ও আস্থাভােন কছল এবং িাে বংশধেও এ ধেরর্েই কছল। 

আইয়ূব খারনে জছরল গাওহাে আইয়ূব কনে বই “কেম্পস ইনযু েযা ককেরোে ওি 

পাওয়াে” এ কনরেে বংরশে পকেিয় কেরি কগরয় কলরখ: 

একবাে আমাে পেোো জখাোোে খান ও আমাে োো কমেোে খান বাকষথক জমলা 

উপলরে নূেপুে কগরয়কছরলন। এ সময় বৃকযশ জ ােসওয়াে জেকেরমন্ট িারেে 

কনকয কেরয় জগল, যাো কনরেরেে কনয়কমি প্রকশের্ কমথসূকি পাল’জনে েনয জবে 

হরয়কছল। জ াড়াে প্রকি আসক্ত হওয়াে কােরর্ কপিা-পুত্র োোঁকড়রয় জগল। যুবক 

কমেোে খারনে আকষথর্ লেয করে জেকেরমরন্টে কমান্ডাে িারক জ াড়সওয়াে 

জেকেরমরন্ট জযাগ জেওয়াে প্রকি উৎসাকহি কেল। িরল ১৮৮০ সারল কমেোে 

খান হােসন জ াড়সওয়াে জেকেরমরন্টে মরধয অন্তভুথক্ত হরয় জগল। পেবিথীরি 

িারক কেসালোে জমেে পে পযথন্ত প্ররমাশন জেওয়া হল। যা ওই সময় স্থানীয় 

বাকসন্দারেে েনয বোদ্দকৃি পেসমূরহে মরধয সরবথাচ্চ পে। 

উপরোক্ত উেৃকি জথরক োনা জগল জয, জেনারেল আইয়ূব খারনে কপিাও 

ইংরেেরেে কনমকরখাে কছল। িরল জছরলও একই আেরশথে উপে িরলরছ এবং 

আলীগড় ইউকনভাকসথকয জথরক শুরু করে েরয়ল কমকলযােী করলে সান্ড্রাটেম পযথন্ত 

জপৌঁরছ। সান্ড্রারটেম কশোপ্রাপ্ত হওয়াে পে ২ জিব্রুয়ােী ১৯২৮ সারল জসরকন্ড 
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জলিরযরনন্ট কহসারব েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথরি ভকিথ হল। জস কদ্বিীয় কবশ্বযুরে 

বােমা সীমারন্ত কনরেে মুকনব বৃরযরনে পরে প্রকিেো যুে করে এবং িােপে 

১৯৪৭ সারল ওয়াকেকেস্তারন মুোকহেরেে মস্তক িূর্থ কোে েনয কনরয়াকেি হয়। 

পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে জস পূবথপাককস্তারনে কে ও কস কহসারব থারক। বৃকযশরেে 

প্রকি কবশ্বস্তিাে কােরর্ িারক ১৯৫১ সারলে োনুয়ােী মারস জেনারেরলে পরে 

উন্নকি কেরয় জেনারেল কেগকলস জগ্রসীে কেযায়ারযথে পে পাককস্তানী জসনাবাকহনীে 

কমান্ডাে ইনকিি বাকনরয় জেওয়া হয়। মোে কবষয় হল, কেগকলস জগ্রসীে পরে 

জমেে জেনারেল ইিরিখাে খানরক কমান্ডাে ইনকিি বানারনাে কথা কছল। কাের্ 

জস বৃরযরনে সবরিরয় সুেৃকষ্টে পাত্র কছল। ককন্তু জস জকান এক  যনায় মাো জগল। 

িােপে পাককস্তানী জসনাবাকহনীে মরধয কিকেকঙ্গরেে সবরিরয় জবকশ কবশ্বস্ত কছল 

জেনারেল আইয়ূব খান। এেনয িারক কমান্ডাে ইনকিি বাকনরয় জেওয়া হয়। এই 

কনবথািরনে মরধয জেনারেল ইসকান্দাে কমযথােও হাি কছল।  

জেনারেল আইয়ূব খারনে োেনীকিরি অনুপ্ররবশ 

কমান্ডাে ইনকিি হওয়াে পে জেনারেল আইয়ূব খান োেননকিক কমথকারন্ড প্রভাব 

কবস্তাে কেরি লাগল। জস প্রধানমন্ত্রী কলয়াকি আলী খারনে পোমশথোিারেে 

মরধযও অন্তভুথক্ত হয়। কলয়াকি আলী খারনে হিযাে পরে যখন গভর্থে 

জেনারেরলে পেকয জগালাম মুহাম্মরেে হারি িরল আরস, িখন জস ইসকান্দাে 
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কমযথাে সারথ জগালাম মুহাম্মরেে কনকযবিথী হরয় যায়। ১৯৫৪ সারল জস প্রধানমন্ত্রী 

মুহাম্মে আলী বুরগোহে মন্ত্রীপকেষরে প্রকিেোমন্ত্রী কহসারব অন্তভুথক্ত হরয় যায় 

এবং একই পরে পেবিথী িাে বছে পযথন্ত বহাল থারক। 

প্রকৃি কথা হল, ১৯৫১ সারলে পরে পাককস্তানী োেনীকিরি জমেে জেনারেল 

ইসকান্দাে কমযথাে সারথ কদ্বিীয় প্রভাবশালী বযকক্ত আইয়ূব খান কছল। এ সময়ই 

জেনারেল আইয়ূব খান সেকােী ও জবসেকােীভারব আরমকেকা ও বৃরযরনে সারথ 

সম্পকথ ও জযাগারযাগ িাকলরয় যায়। কুেেিুল্লাহ কশহাব কলরখরছন: ১৯৫৪ সারল 

আইয়ূব খান বৃরযরনে জকারসথে মারঝই কনরে েমিায় আসাে পকেকল্পনা নিেী 

করে জিরলকছল। যারক িাে বছে পে কাযথকে কো সম্ভব হরয়রছ। এযারক 

আইয়ূব খারনে ‘লন্ডন পালন’ও বলা হয় 

১৯৫৮ সারলে অরটাবরে জপ্রকসরেন্ট ইসকান্দাে কমযথা মাশথাল ল’ োকে কোে 

কসোন্ত জনওয়াে িরল আইয়ূব খারনে সোসকে সেকােবযবস্থারক কনরেে কনয়ন্ত্ররর্ 

কনরয় আসাে সুরযাগ সৃকষ্ট হয়। জেনারেল আইয়ূব খান মাশথাল ল’ োকে করে 

শাসনেমিা কনরেে হারি কনরয় জনয়। জেরশে জপ্রকসরেরন্টে মসনে েখল করে 

এবং জসনাবাকহনীে অকিসােরেেরক কনরয় এককয মন্ত্রীপকেষে গিন করে।  

জেনারেল আইয়ূব খান েমিায় আসাে সারথ সারথই োেনীকিকরেে মূরলাৎপাযন 

কোে উরদ্দরশয এবরো আইন োকে করে এবং অকধকাংশ োেনীকিকবেরেেরক 
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োেনীকি জথরক কবকেন্ন করে জেয়। জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব খান োেননকিক েল ও 

োেননকিক কাযথকলারপে উপে কনয়ন্ত্রর্ আরোপ করে। পালথারমন্ট কসরটেমমরক 

জপ্রকসরেকন্স কসরটেমরম রুপান্তকেি করে। োেনীকিকবেরেে বেনাম কোে েনয ষায 

হাোে োেনীকিকবেরক এবরোে মাধযরম অরযাগয সাবযস্ত করে, যারেে মরধয 

জিইশ হাোে োেনীকিকবেরেে সম্পকথ কছল পূবথপাককস্তারনে সারথ। জপ্রস ও 

পাবকলরকশন্স অেথাে োকে করে স্বাধীন সাংবাকেকিারক জশষ করে জেয়। 

জিোরেল সেকাে বযবস্থাে পকেবরিথ একনায়কিাকন্ত্রক শাসনবযবস্থা প্রিকলি 

করে।  

মাশথাল ল’ এে সুকবধা বযবহাে করে কক্রপশন ও অরযাগযিাে অকভরযাগ িুরল 

১৩০০ কসকভল সারভথন্ট কমথিােীরক বেখাস্ত করে। প্রকিেো উৎপােন এি জবকশ 

বাকড়রয় জেয়, যা েনগরর্ে উপকের্াকে শামাল কেরি পােি না। 

সবরশরষ ১৯৬২ সারল জেনারেল আইয়ূব খান আইন োকে করে, জপ্রকসরেকন্স 

পকেষে ও পালথারমন্ট বানায় এবং ‘সীকমি গর্িন্ত্র’ এে েশথরনে আরলারক োষ্ট্র 

িালায়। েু’বছে পে ১৯৬৫ সারলে োনুয়ােীরি জপ্রকসরেকন্স কনবথািরনে জধায়া িুরল 

এবং িারি িারিমা কেন্নাহরক জসনাবাকহনীে শকক্তে মাধযরম হাকেরয় জেনারেল 

আইয়ূব খান পেবিথী পাোঁি বছরেে েনয জপ্রকসরেন্ট হরয় বরস। এই পাোঁি বছরে 

জেরশে অবস্থা িনথবি হরয় যায়। িাশখন্দ িুকক্তে মাধযরম ১৯৬৫ সারলে যুরে 

েখলকৃি এলাকাসমূহ ভােিরক কিকেরয় জেয় এবং কাশ্মীে কনরয় সুকে েুয়া জখরল, 
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িখন পাককস্তারনে মুসলমানগর্ জেনারেল আইয়ূব খারনে প্রকি কু্রে ও কিকন্তি 

হরয় পরড়। 

অপেকেরক এ সময় আইয়ূব খারনে মানকসক অবস্থােও অবনকি হয়। িখন জস 

সমরয়ে কমান্ডাে ইনকিি জেনারেল ইয়াহইয়া খান ১৯৬৯ সারলে মািথ মারস 

আরমকেকা বাহােুরেে ইশাোয় েমিাে লাগাম কনরেে হারি কনরয় জনয়। 

জেনারেল ইয়াহইয়াে শাসনেমিাে বযাপারে কথা বলাে পূরবথ জেনারেল আইয়ূব 

খারনে ইসলাম েুশমনী ও আরমকেকাে জগালামী আরলািনা কো উপকােী হরব 

বরল মরন ককে। 

জেনারেল আইয়ূব খারনে ইসলারমে সারথ েুশমনী 

গাওহাে আইয়ূব, জয ১৯৫৮ সারলে জশরষে কেরক কযারেন কহসারব কনরেে কপিা 

আইয়ূব খারনে এ কে কস হরয় কগরয়কছল। জস ওই সময় কনে কপিাে পে জথরক 

যুবক অকিসােরেে উরদ্দরশয প্রেত্ত ভাষরর্ে বযাপারে বরল: 

অকিসােরেে সামরন বক্তবয জেওয়াে সময়, কবরশষ করে ‘অকিসাসথ জমস’ এে 

সামরন বক্তবয জেওয়াে সময় কপিা শুধু সামকেক কবষরয়ে উপে োন্ত থাকরিন 

না। বেং কিকন অকধকাংশ অকিসােরেেরক বংশীয় পকেকল্পনা প্রর্য়ন এবং কনরেে 

েীবন উত্তমিে কোে েনয উপরেশ কেরিন। জয কােরর্ িারক উলামা ও ধমথীয় 
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জের্ীে পে জথরক করয়ককয জেরত্র িাে অবস্থারনে কােরর্ সমারলাকিিও হরি 

হরয়রছ, যাে মরধয এককয বংশীয় পকেকল্পনা প্রর্য়নও কছল। ককন্তু কিকন খুব কমই 

ওই জলাকরেে কথাে প্রকি মরনারযাগ কেরিন। আে কিকন িারেেরক 

(দ্বীনোেরের্ীরক) নিুন কবশ্ব জথরক কপকছরয় পড়া ও প্রািীন প্রস্তুেযুরগে মানুষ মরন 

কেরিন। 

আইয়ূব খান কনরেে পূবথসূেী ইসকান্দাে কমযথাে মিই ইসলারমে েুশমন ও 

জসকুলাে কছল। িাে েৃকষ্টরি োেননকিক কবষয়াসরয় ইসলারমে জকান ভূকমকা 

থাকরি পারে না। এ েনযই ১৯৬২ সারল পাককস্তারন জয পাকেবাকেক আইন োকে 

করে, িা ইসলাম ও শেীয়রিে সারথ সাং কষথক কছল। িাে কবরুরে উলামারয় 

জকোম ককিন আপকত্ত করেরছন এবং এমন শাসরকে কারিে হওয়াে িািওয়াও 

কেরয়রছন। এমকনভারব জেনারেল আইয়ূব খান সুেকভকত্তক অথথবযবস্থা িালু করেরছ। 

অথি ইসলাম সুেরক আল্লাহে সরঙ্গ যুে বরল সাবযস্ত করেরছ। 

শুধু এ পযথন্তই নয়, জেনারেল আইয়ূব খান প্রথরম এই জিষ্টা করে জয, 

পাককস্তারনে “ইসলামী” ঐকিহযকয িুরল জেওয়া হরব এবং অকেথরনরন্সে মাধযরম 

এযা সোরনাে আরেশও কেরয়রছ। কাের্ ধমথকনেরপে েৃকষ্টভকঙ্গ হওয়াে কােরর্ 

িাে কনকয ইসলারমে োেননকিক কবষরয়ে সারথ জকান সম্পকথ জনই। ককন্তু পরে 
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কনরেে জসরক্রযােীে বােংবাে অনুরোরধে কােরর্ মুনাকিকী করে কনরেে আরেশ 

প্রিযাহাে করে। 

অনুমান করুন, জেনারেল আইয়ূব খান এই পকেমার্ ধৃষ্টিা প্রেশথনকােী কছল জয, 

জয জেশকয ইসলারমে নারমে উপে প্রকিকষ্ঠি হরয়রছ, মাত্র েশ বছে পেই িাে 

জথরক ইসলারমে ঐকিহযকয িুরল কেরি জিষ্টা করেরছ। সম্ভবি: জস যকে এমনযা 

কাযথকেভারবই করে জিলি, িাহরল আমারেে েনয আমারেে দ্বীনোে জের্ী ও 

সাধাের্ জলাকরেেরক বুঝারনা সহে হি জয, এই জেনারেল ও শাসকো 

পাককস্তানরক িাে আসল উরদ্দশয ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জথরক সকেরয় কেরি িারে। 

িরল আমো উরি োোঁড়ারি পােিাম, নিুন আযােী আরন্দালন শুরু কেিাম এবং 

পাককস্তানরক নিুন করে স্বাধীন কেিাম। ককন্তু জেনারেলরেে মুনাকিকী জসই 

কুিরেে উপে পেথা জিরল কেরয়রছ।  

জেনারেল আইয়ূব খারনে এই জসরক্রযােী কছল কুেেিুল্লাহ কশহাব, কযকন কনরেে 

আত্মেীবনীরি জেনারেল আইয়ূব খারনে প্রাথকমক কেনগুরলাে কথা আরলািনা 

কেরি কগরয় বরলন: 

এই নিুন শাসনামরল কাে শুরু কেরিই আমাে মরন এই খযকা সৃকষ্ট হল জয, 

মাশথাল ল’ োকে হওয়াে পে জথরক এখরনা পযথন্ত যি সেকােী জ াষর্া, আইন ও 

জেেুরলশন োকে হরয়রছ, িারি শুধু পাককস্তান সেকারেে সূত্র জেওয়া হরয়রছ। 
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পাককস্তান ইসলামী প্রোিাকন্ত্রক সেকারেে কথা জকাথাও উরল্লখ জনই। প্রথরম 

আকম কিন্তা করেকছলাম, হয়ি ড্রািকযংরয়ে মরধয সমসযাে কােরর্ েুরয়কবাে ভুরল 

িা বাে পরড়রছ। ককন্তু যখন ককছুযা কবস্তাকেিভারব অনুসন্ধান িালালাম, িখন 

বুঝরি পােলাম জয, জয বযাপক ধাোবাকহকিাে সারথ এই বাে পড়াে পুনোবৃকত্ত 

হরে, িা ভুরল হওয়াে সম্ভাবনা কম, ইো করে হওয়াে সম্ভাবনাই জবকশ। 

এ বযাপারে আকম এককয সংকেপ্ত জনারয জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব খারনে বোবে 

আরবেন ককে জয, কিকন যকে অনুমকি জেন, িাহরল আইন মন্ত্রর্ালয় ও মাশথাল ল’ 

এে জহেরকায়াযথােরক এ কবষরয় েৃকষ্ট আকষথর্ ককে এবং িারেেরক কেককনরেথশনা 

জেই জয, এ পযথন্ত োকেকৃি সমস্ত জ াষর্া ও আইনগুরলারক সংরশাধন করুন এবং 

ভকবষযরি এমন ভুল কেরবন না। 

জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব খারনে কনয়ম কছল জয, জস সকল িাইল ও অনযানয কাগেপত্র 

জোেকােযা জোে সম্পন্ন করে আমাে কনকয জিেি পাকিরয় কেি। ককন্তু সাধাের্ 

কনয়রমে কবপেীরি এই িাইল’কয করয়ককেন পযথন্ত আমাে কনকয কিরে আসল না। 

৫ নরভম্বে সন্ধযারবলা আকম েী থসময় পযথন্ত েিিরে কাে কেকছলাম। বাকহরে 

বরস জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব কনরেে করয়কেন বনু্ধে সরঙ্গ জকান এককয কবষরয় উত্তপ্ত 

বাকযকবকনময় কেকছল। এক/রেড়  ন্টা পে যখন সব জলাক িরল জগল, িখন  
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জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব খান কাগেকয হারি কনরয় আমাে রুরম আসল। জস 

অস্বাভাকবক গাম্ভীরযথে মারঝ কছল। 

এরসই আমাে জনায আমারক কিকেরয় কেরয় বলল: িুকম ভুল বুরঝছ। ড্রািকযংরয় 

জকান ভুল হয়কন। আমো কিন্তা-বুরঝে মাধযরমই এই কসোন্ত কনরয়কছ জয, 

ইসলাকমক কেপাবকলক অি পাককস্তান জথরক ইসলাকমক শব্দকয জকরয কেব। 

এযা কক কসোন্ত হরয় জগরছ, নাকক এখন কেরবন? 

জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব খান ককছুযা োগি স্বরে ককিন ভাষায় আমারক বলল: হযাোঁ হযাোঁ, 

িায়সালা হরয় জগরছ। আগামী সকারলে প্রথম কেকনসযাে ড্রািয জপরি িাই। 

িারি জযন জেকে না হয়। 

এিযুকু বরলই জস জখাো হারিে না বরল দ্রুি পেরেরপ কামো জথরক জবে হরয় 

জগল। আমাে যকে কহম্মি হি, িাহরল আকমও িাে কপছু কপছু ছুযিাম এবং িারক 

বাধা কেরয় কেরজ্ঞস কেিাম জয: ইসলামী প্রোিন্ত্র পাককস্তান জথরক ইসলামী শব্দ 

মুরছ জিলরল আপকন কী হন? ককন্তু এিযুকু সাহস আমাে কছল না। এেনয আকমও 

েী থশ্বাস জছরড় িুপিাপ কনে  রে কিরে আসলাম। 

অরনক কিন্তা-ভাবনাে পরে সকারলে কাছাকাকছ সমরয় আকম জপ্রস কেকলে প্রস্তুি 

না করে বেং উহাে স্থারন আকম আড়াই পৃষ্ঠাে এককয জনায কলখলাম। যাে 

সােকথা এই কছল জয: পাককস্তানরক ইসলাম জথরক মুক্ত কো সম্ভব নয়। এই 
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জেরশে ইকিহাস পুোিন, ককন্তু জভৌগকলক সীমা নিুন। কহনু্দস্তান ও পাককস্তারনে 

মাঝখারন জেেকাল্ব লাইন শুধু এেনযই যানা হরয়রছ জয, আমো এই ভূখন্ড 

ইসলারমে নারম অেথন করেকছ। এখন যকে পাককস্তান জথরক ইসলারমে নাম পৃথক 

করে জেওয়া হয়, িাহরল সীমারন্তে এই জেখা কনকিহ্ন হরয় যারব। 

এেনয ইসলাম আমারেে নােুক িকবয়রিে কনকয পছন্দনীয় জহাক বা না জহাক, 

ইসলাম আমারেে েীবনািারেে সারথ সামঞ্জসযপূর্থ জহাক বা না জহাক, বযকক্তগি 

েীবরন আমো ইসলামী অনুশাসরনে আবে হই বা না হই, সবথাবস্থায় এযাই 

বাস্তবিা জয, যকে আরখোরিে েনয নাও হয়, িরব এই করয়ক কেরনে েীবরন 

কনরেরেে স্বারথথ হরলও, কনরেরেে জেরশে কনোপত্তাে েনয, আমারেেরক ইসলারমে 

জঢাল কনরেরেে গলায় পরড় েনগরর্ে সামরন িা বাোরিই হরব। িাই িাে 

ভীকিকে ধ্বকন আমারেে কান সুখ যিই নষ্ট করুক না জকন।  

আকম সমরয়ে পূরবথই আমাে অকিরস িরল আসলাম। ইো কছল, জপ্রকসরেন্ট 

আইয়ূব খান আসাে পূরবথই আমাে জনাযকয যাইপ করে োখব। ককন্তু ওকেরক 

িাককরয় জেকখ জপ্রকসরেন্ট সারহব পূরবথই আসাে েনয পথ ধরেরছন। আমারক 

জেখরিই কামোয় িরল আসল এবং কেরজ্ঞস কেল: ড্রািয প্রস্তুি জিা? আকম 

উত্তে কেলাম: প্রস্তুি জিা বরয, িরব এখরনা যাইপ কো হয়কন।  

জকান সমসযা জনই: জস বলল। ওই েকমই জেখাও। 
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জস আমাে সামরন োখা জিয়ারে বরস জগল এবং হস্তকলকখি জনাযকয পড়রি লাগল। 

করয়ক লাইন পরড় ককছুযা স্থান হাকেরয় জিলল। িাই আবাে নিুন করে পড়া 

শুরু কেল। জশষ কোে পে জবশ ককছুের্ িুপ থাকল। িােপে আরস্ত বলল: 

িুকম সকিক বরলছ। িােপে জনাযকয হারি কনরয় কামো জথরক িরল জগল। িােপে 

আে এ কবষরয় জকউ জকান কথা বরলকন। 

এই  যনা দ্বাো আইয়ূব খারনে ইো ও উরদ্দশয সম্পরকথ োনা যায়। ককন্তু যখন 

িাে কনে জসরক্রযােীে পে জথরকই এমন উত্তরেে সমু্মখীন হরি হয় এবং 

জসরক্রযােীও এই পথ জেকখরয় জেয় জয, যকে মন ও অন্তে নাও মারন, িথাকপ 

কমপরে মুনাকিকী করে হরলও এই ঐকিহয লাকগরয় োখরি হরব, িখন এই 

কভকত্তরিই আইয়ূব খান মুনারিকী কহসারব এই ঐকিহযকয জেরখ কেরয়রছ। 

এমনই আরেককয  যনা, যা আইয়ূব খারনে ধমথহীনিাে প্রমার্ জেয়, যা 

কুেেিুল্লাহ কশহাব আরলািনা করেরছন। কিকন বরলন: জযকেন আইয়ূব খান 

জপ্রকসরেরন্টে পে লাভ করে, িখন জস আইন প্রর্য়রনে কেরক মরনারযাগ জেওয়াে 

ইো করে। এে েনয আইন ককমশরনে সুপাকেশ জনওয়া িাে পছন্দনীয় নয়। 

িরল জস কনরেই এ কাে জসরে জনওয়াে কসোন্ত কেল। এেনয জস কনরেেই 

িেবাধরন এককয ককমকয বাকনরয় আইন প্রর্য়ন অকধরবশন ধাোবাকহকভারব 

িালারি লাগল।  
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এককেন আইয়ূব খান অভযাসমি কনরেে োেননকিক েশথরনে উপে এককয েী থ 

ভাষর্ কেল। িখন একেন কসকনয়ে অকিসাে, জয কমযথাে বংশধে কছল, জস 

আনরন্দে আকিশরযয মাথা েুলারি েুলারি এবং বুরকে উপে উভয় হাি জেরখ 

অিযন্ত কবশ্বাস ভো করে বলরি লাগল: েনাব! আে জিা আপনাে উচ্চ কিন্তা-

ভাবনায় পয়গম্বেী ঝলক জেখা যাকেল’। (লা হওলা ওয়ালা কুওয়ািা ইল্লা 

কবল্লাহ।) 

কুেেিুল্লাহ কশহারবে বক্তবয অনুযায়ী এই প্রশংসাে যযাক্স আোয় কোে েনয 

আইয়ূব খান খুবই নমনীয়িাে সারথ মাথা ও  াড় ঝুককরয় কেল। কুেেিুল্লাহ 

কশহারবে জপ্রকসরেরন্টে আইয়ূব খারনে এই অবস্থা জেরখ আশিা োগল, পারছ 

বাস্তরবই আইয়ূব খান উপরেে কেরক উড়রি থারক! (এবং পয়গম্ব হওয়াে কহম্মি 

করে বরস!), িাই জস মাঝখারন এরস আইয়ূব খানরক সরম্ভাধন করে এবং ওই 

কমযথায়ী অকিসােরক ভৎথসনা করে। িখন পকেকস্থকি কবগরড় জগল। অবরশরষ 

আইয়ূব খান বযাপােকয সমাধান কেল। 

জেনারেল আইয়ূব খান ও আরমকেকাে জগালামী 

 জেনারেল আইয়ূব খান পাককস্তারন আরমকেকাে এক খাস ওিাোে কছল। জস 

েমিায় আসাে পূরবথ ও পরে আরমকেকাে খুবই ওিাোেী করে। কুেেিুল্লাহ 

কশহাব কলরখন: 
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েমিায় আসাে অরনক পূরবথই আইয়ূব খান সারহব আরমকেকা পূোে আন্তেথাকিক 

িযাশরনবল জোরগ আক্রান্ত কছল। বড় জসনাবাকহনীে কমান্ডাে ইনকিি হওয়াে 

সুবারে জস আরমকেকান জসনা জহেরকায়াযথাে জপন্টাগরনে সারথ অিযন্ত গভীে 

বনু্ধরেে সম্পকথ প্রকিকষ্ঠি জেরখকছল। অিঃপে আরমকেকান জসনাকমান্ডােরেে 

িেবধারন এবং িারেে কেককনরেথশনা অনুযায়ী আমারেে কমান্ডাে ইনকিি কনরেে 

জসনাবাকহনীরকও জসভারবই কবনযস্ত, সুসকিি ও স্বশে কো শুরু করে কেল, যাে 

কােরর্ পেবিথীরি আরমকেকান জিৌরেে সাহাযয বযকিি আমারেে জসনাবাকহনীে 

কনরেে পারয় োোঁড়ারনা বা কবকল্প প্রকিেো জকৌশল অবলম্বন কো পকেপূর্থ অসম্ভব 

হরয় জগল। 

জেনারেল আইয়ূব খান ১৯৫৩ সারলে জসরেম্বে ও অরটাবরে কসকভল সেকারেে 

প্রকি জকানরূপ ভ্রুরেপ না করে কনরেে ইোমি আরমকেকান জকারসথ জযাগ জেয়। 

অথি পাককস্তারনে কসকভল সেকাে ও পেোষ্ট্রমন্ত্রী আরমকেকায় জকাসথ কোে কনকেথষ্ট 

সূকি করে কেরয়রছ।  

আইয়ূব খান উপযুক্ত মূরলযে কভকত্তরি এমন এককয জলনরেন কোে জিষ্টা করে, 

যাে মাধযরম পাককস্তান পকিমা জোযভূক্ত জেরশে ভূকমকা পালন কেরি পারে। 

আে আরমকেকান জপ্রকসরেন্ট আইেন হাওে জকাকেয়া জথরক মরনারযাগ কিকেরয় 

পাককস্তান, ইোন, িুেস্ক ও ইোরকে মি সামরনে সাকেে জেশগুরলারক সামকেক 
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জযাগযিা বাড়ারনাে কেরক মরনারযাগ জেয়, যাে উরদ্দশয োকশয়াে িিুপথারশ এককয 

মেবুি অবরোধ নিেী কো। 

কশেী িাকহে খাইলী “কে ইউনাইরযে জটেময এন্ড পাককস্তান” নামক বইরয় কলরখন:  

আরমকেকান সাহাযয লারভে েনয আইয়ূব খান এিযা সীমালঙ্ঘন কেল জয, জস 

আরমকেকান কমথকিথারেেরক বলল: আপনাো িাইরল আমারেে আকমথই আপনারেে 

আকমথ হরি পারে। শিথ হল, উপযুক্ত মূলয কেরি হরব। 

জেনারেল আইয়ূব খান এই অঞ্চরল আরমকেকান স্বারথথে সবরিরয় বড় পিাকাবাহী 

কছল। জস এমন প্রকিকয পেরেরপে পকেপূর্থ কবরোকধিা করেরছ, যাে মাধযরম 

আরমকেকান সাহাযয কমারনাে জিষ্টা কো হি।  

১৯৫৮ সারলে আগরটেম যখন জটেময বযাংরকে গভর্থে আবু্দল কাকেে খান 

সেকােরক পোমশথ জেয় জয, মুরাস্ফীকি জোধ কোে েনয প্রকিেো বারেয ও 

আরমকেকী এে কমারনা উকিি, িখন জেনারেল আইয়ূব খান প্রধানমন্ত্রী বোবে 

পত্র কলরখ জটেময বযাংরকে গভর্থরেে কবরুরে শক্তভাষা বযবহাে করে এবং িাে 

অপছন্দনীয় কমথকান্ড বন্ধ োখাে পোমশথ জেয়। 

জেনারেল আইয়ূব খান জপ্রকসরেন্ট থাকাকালীন পাককস্তানী জসনাবাকহনীরক 

কাযথগিভারব এবং কিন্তাগিভারব আরমকেকান জসনাবাকহনী বাকনরয় কেরয়রছ। 

অিঃপে আরমকেকা কনে পছন্দ ও স্বাথথ অনুযায়ী পাককস্তানী জসনাবাকহনী জথরক 
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কাে কনরয়রছ। জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব আরমকেকা প্রীকিে কােরর্ জসনাবাকহনীে 

কািারমাই পকেবিথন করে কেরয়রছ। আরমকেকান প্রকশের্ ও জকৌশরলে সারথ সারথ 

আরমকেকান কিন্তাধাোও জসনাবাকহনীরক কশকখরয়রছ। 

োরয়োরয় মাআকেি উইকককপকেয়ায় আইয়ূব খারনে শাসনামরলে বযাপারে জলখা 

হরয়রছ: 

আইয়ূব খানও কনরেে পূবথপুরুষরেে নযায় শীিল যুরে আরমকেকাে সারথ ঐরকযে 

পকলকস বহাল জেরখরছ। কসরনরয অন্তভুথক্ত জথরকরছ। আরমকেকা ও বৃরযনরক 

পাককস্তানী সুকবধােনক এলাকাসমূহ পযথন্ত জপৌঁছাে সুরযাগ করে কেরয়রছ। 

কবরশষকরে জপরশায়ারেে বাইরে কবেযমান এয়াে ভাইস পযথন্ত জপৌঁকছরয় জেয়। 

জযখান জথরক জসকভরয়ি ইউকনয়রনে কবরুরে ইউ-২ জগারয়ন্দা কবমান উড়ারনা হি। 

একথা জকান প্রকাে সরন্দহ ও সংশরয়ে উরধ্বথ জয, আইয়ূব খান আরমকেকাে 

কমথিােী কছল। কমান্ডাে ইনকিি থাকাে সময় আইয়ূব খান স্বিন্ত্রভারব 

আরমকেকাে সারথ সম্পকথ বোয় জেরখরছ এবং আরমকেকান কেককনরেথশনা অনুযায়ী 

জসনাবাকহনীে কনয়ম-শৃঙ্খলা সাকেরয়রছ। আরমকেকাে ইোরিই োেনীকিরি সকক্রয় 

জথরকরছ এবং পরে আরমকেকাে ইোয়ই োেে কো শুরু করেরছ। এযা এমন 

এক বাস্তবিা, আপন-পে সবাই যাে স্বীকৃকি জেয়। 



 

 

জেনারেলরেে কবরল পাককস্তান-মাওলানা মুহাম্মাে মুসান্না হাসসান হাকিযাহুল্লাহ  

জস মুনাকিকী পন্থা অবলম্বন করেই কনরেে বইরয়ে কশরোনাম বাছাই করেরছ: 

‘জেন্ডস নয মাষ্টাে’। এে মাধযরম জস এই ধাের্া জেওয়াে জিষ্টা করেরছ জয, জস 

আরমকেকারক কনরেে বনু্ধ কহসারব োখরি জিরয়রছ। কনরেে মকনব বানারি িায়কন। 

জস কনরেে বইরয় িাে ঐ সমস্ত কমথকারন্ডে জকানই উরল্লখ করেকন, যাে মাধযরম 

আরমকেকান শাসকরের্ী, বড় বড় পেধােী ও েূিরেে সারথ কবকভন্ন স্তরেে সম্পকথ 

প্রকাশ হয়। ককন্তু িাে এই হাকককি িাে পােরসানাল জসরক্রযােী কুেেিুল্লাহ 

কশহাব, জগারয়ন্দা জসরক্রযােী আলিাি গাওহাে ও অনযানয জলখকগর্ জখালা ভাষায় 

বর্থনা করেরছন। 

আে একথাও সরন্দহ-সংশরয়ে উরধ্বথ জয, আইয়ূব খান জসকুযলাকেেরমে এক 

আেশথপুরুষ, যাে প্রকিকবম্ব িাে পেবিথী পাককস্তানী জসনাবাকহনী-প্রধানরেে মারঝও 

েৃকষ্টরগািে হরে ও হরব। এই বাস্তবিা জথরক জিাখ বুরে থাকা কনরেরক জধাোঁকা 

জেওয়া বযকিি ককছুই নয়। 

জেনারেল আগা ইয়াহইয়া খারনে শাসন 

যখন আইয়ূব খান কনে আয়ু পুো করে জিলল এবং আরমকেকানো িাে দ্বাো 

কনরেরেে স্বাথথ উোে করে জিলল, িখন আরমকেকানো িাইল, িাে োয়াগায় 

িাে স্থলাকভকষক্ত ইয়াহইয়া খান েমিাে লাগাম হারি কনক। িরল আইয়ূব খারনে 

েীবরনে জশষ সমরয় জেনারেল ইয়াহইয়া খান োেননকিক অিলাবস্থাগুরলারি 
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পকেপূর্থ ভূকমকা পালন করে। কবরশষকরে পূবথপাককস্তারনে োেননকিক 

সমসযাগুরলারক কনরেে কূযিাল দ্বাো আরো জবকশ জ ালারয করে। যারি আইয়ূব 

খারনে েনয সবককছু জেনারেল ইয়াহইয়াে হারি জসাপেথ করে কনরে েমিা জথরক 

পৃথক হরয় যাওয়া বযকিি জকান অপশনই অবকশষ্ট না থারক।  

আলিাি গাওহাে, জয আইয়ূব খারনে আমরল জগারয়ন্দা জসরক্রযােী কছল, জস বর্থনা 

করে: 

আরমকেকানরেে েনযও আইয়ূব খানরক কনস্ক্রীয় কোে এযা জমােম সুরযাগ কছল। 

িাো ইয়াহইয়া খারনে জেৌোত্ম বাকড়রয় কেল। ইয়াহইয়া খান সকল েমিা কনরেে 

কিৃথরে কনরয় আসরি শুরু কেল। মন্ত্রীোও জসনাবাকহনীে কেরক মুখ  ুকেরয় কেল। 

ওই সময় ইয়াহইয়া খান সবথরশষ আ াি হানাে েনয আওয়ামী ইকেরযশরনে 

জেৌোত্ম বৃকে কোে কসোন্ত কনল। 

যখন জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব খান ১৯৬৬ সারলে মািথ মারস জেনারেল ইয়াহইয়া 

খানরক কমান্ডাে ইনকিি বাকনরয় কেল, িখন িাে জপ্রকসরেন্ট জথরকও জবকশ  

েমিা হরয় জগল এবং সবথরশরষ জসই কিৃথরেে মাধযরমই জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব 

খানরক েমিা জথরক পৃথক করে জেয়। আলিাি গাওহাে জশষ সময়গুরলাে 

বযাপারে বরল: 
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একবাে কোকি, ঢাকা ও লারহারে আংকশক মাশথাল ল’ োকে কোে কসোন্ত হল। 

আইয়ূব খান ইয়াহইয়ারক মন্ত্রীপকেষরে জেরক পািাল। িখন ইয়াহইয়া আংকশক 

মাশথাল ল’ োকে কেরি পকেপূর্থ অস্বীকৃকি োকনরয় কেল এবং অবস্থা কিক জিমনই 

হরয় জগল, জযমন ইসকান্দাে কমযথাে আইয়ূব খারনে সামরন হরয়কছল। 

“কনিয়ই ইকিহারসে পুনোবৃকত্ত হয়।” 

িােপে ইয়াহইয়া আইয়ূব খানরক বলল: “কবরোধীো েমিায় এরস আপনারক 

হযারনাে পকেকল্পনা কেরছ। আপকন যকে আমারক সুরযাগ জেন, িাহরল আকম 

সবাইরক জসাো করে জিলব। ভুরটা ষড়যন্ত্র করেরছ, মুকেব ষড়যন্ত্র করেরছ। 

সবাইরক ছুকয কেরয় কেব। আইয়ূব খান কথায় এরস জগল। ইয়াহইয়া খান িারক 

পোমশথ কেল: আপকন কিন মারসে েনয ছুকযরি িরল যান আে আমারক এককয পত্র 

কলরখ জেন জয, কমান্ডাে ইনকিি িাে আইনী োকয়ে পালন কেরব।” 

আইয়ূব খান আমারক জেরক কিকিে ড্রািয নিেী কোে কনরেথশ কেল। আকম পত্র 

জেওয়াে েনয িাে েিিরে জগরল জস আমারক বলল: িুকম এযা বুঝ না জয, আকম 

সরে পড়ব। আকম ইয়াহইয়ারক কেককনরেথশনা কেরয় কেরয়কছ। সারথ সারথই 

িাইলকয খুরল জস পড়রি লাগল, যা জস জপ্রকসরেন্ট কহসারব কমান্ডাে ইনকিিরক 

কেরয়কছল। 
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এ সময় এ কে কস কভিরে এরস ইয়াহইয়া খারনে আগমরনে সংবাে কেল। 

আইয়ূব খান আমারক বাইরে পাকিরয় কেল। িােপে ইয়াহইয়া খান কিকিে ড্রািয 

জেখল এবং িা মনেুে করে কনল। আইয়ূব খান ধাের্াও কেরি পারেকন জয, 

ইয়াহইয়া খান কিকি পাওয়াে সারথ সারথই সন্ধারবলা মাশথাল ল’ োকে করে আইন 

খিম করে কেরব এবং সমস্ত শকক্ত কনরেে হারি কনরয় কনরব। মাশথাল ল’ লাগারনাে 

পে আইয়ূব খান মাত্র েু’কেন জপ্রকসরেন্ট ভবরন অবস্থান করেরছ।  

এ কবষয়কয এিযা স্পষ্ট জয, আলিাি গাওহাে ছাড়া আইয়ূব খারনে পুত্র গাওহাে 

আইয়ূবও কনরেে বইরয় জেনারেল ইয়াহইয়া খারনে জসই ভূকমকাে ককছুযা 

আরলািনা করেরছ। গাওহাে আইয়ূব কলরখরছ: জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব খান েীবন 

সায়ারহ্ন জপৌঁরছ যাওয়াে কােরর্ ককিন জোরগ আক্রান্ত হল, িখন জস িাইল 

জপ্রকসরেরন্টে স্থলাকভকষক্ত কনধথাের্ কো হরব োিীয় এরসম্বলীে স্পীকােরক। জয 

পরে জস সময় গাওহাে আইয়ূব কছল। 

যখন গাওহাে আইয়ূব একথা কে এইি ককউ এে মরধয ইয়াহইয়া খানরক বলল, 

িখন জস (ইয়াহইয়া খান) ককিনভারব িা খন্ডন কেল এবং এমনযা হরি কেল না। 

বেং জেনারেল ইয়াহইয়াে বলাে কােরর্ই জপ্রকসরেরন্টে হালকা অসুস্থিারক 

বাহানা বানারনা হয় এবং োষ্ট্রীয় সকল কাযথক্রম অর াকষিভারব ইয়াহইয়াে 

ইোমি িলরি থারক। 
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যখন আইয়ূব খারনে এরকে পে এক পীড়া বাড়রিই লাগল এবং জস সেকােী 

কাযথাবলীে উপযুক্তই েইল না, িখন জেনারেল ইয়াহইয়া প্রকাশযই সব োয়-

োকয়ে কনরেে হারি কনরয় কনল। এ কবষরয় গাওহাে আইয়ূব কলরখ: 

যখন জস কনকিি হরয় জগল জয, আমাে কপিাে কেন জশষ হরয় জগরছ, িখন 

জেনারেল ইয়াহইয়া কনরেে আশপারশে জেনারেলরেেরক আগারনা কপছারনা শুরু 

করে কেল। িাে কনকযাত্মীয় অকিসােরেেরক গুরুেপূর্থ পরে কেরয় কেল। েমিা 

কুকেগি কোে খারহশ িাে মারঝ এিযাই প্রকাশয কছল জয, হংকংরয়ে জকারসথে 

সময় যখন জেনারেল ইয়াহইয়া খানরক কেনারেে সময় জকউ একেন কেরজ্ঞস 

কেল জয: আইয়ূব খারনে পরে জেরশে পেবিথী জপ্রকসরেন্ট জক হরব? িখন 

একযুও কালরেপর্ না করে ইয়াহইয়া খান েবাব কেল: ভকবষযৎ জপ্রকসরেন্ট 

আপনাে সামরনই োড়ারনা! 

একযু সামরন কগরয় গাওহাে আইয়ূব কনে কপিাে জসই কথা আরলািনা করেন, যা 

আমারেে এ পুরো আরলািয কবষরয়ে েনয স্পষ্ট েকলল। অথথাৎ এই জেশ মূলি: 

জেনারেলরেে কনয়ন্ত্ররর্। িাো জযমন িায় কেরি পারে। গাওহাে আইয়ূব কলরখ:  

১৯৬৮ সারলে জসরেম্বরে কে আই কে কোকি এ এনরেন িাে সারথ সাোৎ করে 

বলল: জস জেনারেল ইয়াহইয়াে কোকিে জকাসথগুরলারি িাে অনুসের্ কেরছ এবং 

জস বুঝরি পােরছ জয, সামকেক কবপ্লরবে েনয মাি প্রস্তুি কো হরয় জগরছ। এ 
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এনরেন ইো প্রকাশ কেল জয, জস আইয়ূব খারনে সারথ সাোৎ কেরি িায়। 

গাওহাে আইয়ূব িারক আইয়ূব খারনে সারথ সাোরিে বযবস্থা করে জেয়। 

সাোরিে পে যখন গাওহাে আইয়ূব; আইয়ূব খানরক বলল: যকে এই পুকলশ 

অকিসারেে কথাে মরধয সিযিা থারক, িাহরল জেনারেল ইয়াহইয়াে কমথকারন্ডে 

প্রকি কবরশষ মরনারযাগ োখা উকিি। িাে েবারব আইয়ূব খান সমথথন কেল বরয, 

ককন্তু িােপে বলল: 

িুকম কে এইি ককউ এে মরধয িাকুেী করেছ। জিামাে োনা উকিি জয, যখন 

পাককস্তান আকমথে কমান্ডাে ইনকিি কনে মকস্তরস্ক শাসনেমিা েখরলে ইো করে 

জিরল, িখন আল্লাহ বযকিি কদ্বিীয় জকউ িারক এ কাে জথরক জিকারি পারে না। 

এ সমস্ত কােগুরলারক আরমকেকান একনায়নিন্ত্র না বলরলও িারেে ইকঙ্গরি জয 

হরে, িা জিা অবশযই বলরবন। িাে সােয জযমকনভারব উপরে বকর্থি আলিাি 

গাওহাে কেরয়রছ, জিমকন কুেেিুল্লাহ কশহাবও কেরয়রছ। জস উরল্লখ করেরছ জয, 

ওই সময়গুরলারি পাককস্তারন আরমকেকাে পে জথরক েূি কহসারব কমষ্টাে 

ওরয়লহাযথ কনরয়াকেি কছল। জয জশষ কেনগুরলারি আইয়ূব খান অসুস্থিাে কােরর্ 

জেনারেল ইয়াহইয়া খারনে জসাপেথ কছল, এ সময় জেনারেল ইয়াহইয়াে সারথ এই 

ওরয়লহাযথ সম্পকথ গরড় িুরলকছল এবং জেনারেল ইয়াহইয়াে মাশথাল ল’ লাগারনাে 

ছয় কেন পূরবথ ১৯ মািথ িাৎেকর্কভারব কমষ্টাে ওরয়লহাযথ আরমকেকাে উরদ্দরশয 
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েওয়ানা হরয় যায়। যারি জেনারেল ইয়াহইয়াে মাশথাল ল’ এে েনয স্বীকৃকিে 

জমাহে সুেৃঢ় কেরি পারে। 

আগা ইয়াহইয়া খারনে পকেকিকি 

জেনারেল ইয়াহইয়াে েীবনকযই বৃরযন ও আরমকেকাে জগালামীে প্রকিেকব কছল। 

জস কনরেে পুরো জসনা িাকুেীরি আরমকেকা ও বৃরযরনে িে কছল। জেনারেল 

ইয়াহইয়া খানও আইয়ূব খারনে মি েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে অকিসাে কছল। জয 

পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পূরবথ কদ্বিীয় কবশ্বযুরে বৃকযশরেে পরে বীেরেে পোকাষ্ঠা 

প্রেশথন করেরছ এবং পুরো যুরে কিনকয স্থারন (ইোক, ইযালী ও উত্তে আকেকায়) 

লড়াই করেরছ। জস এই যুরেে মারঝই ১৯৪২ সারলে েুরন উত্তে আকেকায় 

জগ্রিিােও হয় এবং পেবিথীরি ইযালীে বন্দীকযাম্প জথরক পলায়ন কেরি সিল 

হয়। কনরেে অবোন এবং আরমকেকা ও বৃরযরনে জগালাকমে কােরর্ মাত্র ৩৪ বছে 

বয়রস কবরগ্রকেয়াে পরে প্ররমাশন লাভ করে। উইকককপকেয়ায় িাে বযাপারে জলখা 

হরয়রছ: বৃরযন ও আরমকেকাে প্রকি িূড়ান্ত অনুগি থাকাে কােরর্ মাত্র ৩৪ বছে 

বয়রস িারক কবরগ্রকেয়াে পরে উন্নকি োন কো হয়। 

এ বাকয দ্বাো খুব ভালভারবই অনুমান কো যায় জয, জেনারেল ইয়াহইয়া িাে 

িাকুেী েীবরন কী পকেমার্ জগালামীে ভূকমকা পালন করেরছ এবং এই ভূকমকাে 

কােরর্ই আরমকেকাে িাপ ও কনরেথরশ আইয়ূব খান জেনারেল ইয়াহইয়ারক কনরেে 
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শাসনামরল প্ররমাশন কেরয়রছ এবং সবথরশরষ ১৯৬৬ সারলে মারিথ কমান্ডাে ইনকিি 

কনধথাের্ করে। আরমকেকাে জগালাকমে সারথ সারথ কদ্বিীয় আরেককয নবকশষ্টযও 

জেনারেল ইয়াহইয়াে ভূকমকায় কছল। িা হল, জস পুরো েুকনয়ায় ওই সময়ও 

মেযপ, বযকভিােী কহসারব প্রকসে ও পকেকিি কছল। িারক হােথ কড্রংককং জসাল’োে 

বলা হি। কনে কিন্তা-জিিনায়ও জস িূড়ান্ত মাত্রাে ধমথহীন কছল। যাে ইসলাম 

কনরয় জকান মাথা বযাথা কছল না। জস আইয়ূব খারনে জপ্রকসরেন্ট থাকাকালীন সমরয় 

পাককস্তানী জসনাবাকহনীরক আরমকেকানরেে মি জঢরল সাোরি জমৌকলক ভূকমকা 

পালন করেরছ। 

জেনারেল ইয়াহইয়া খারনে শাসনকাল 

জেনারেল ইয়াহইয়া শাসনেমিাে লাগাম হারি কনরিই মাশথাল ল’ োকে করেরছ। 

এরসম্বলী ও োিীয় মন্ত্রীপকেষে অকাযথকে করে জেয় এবং সমস্ত সেকাে-বযবস্থা 

িােেন জসনা কমান্ডারেে মারঝ ভাগাভাকগ করে জনয়: 

১. জেনারেল ইয়াহইয়া খান। জেরশে জপ্রকসরেন্ট। কিি মাশথাল ল’ এেকমকনরিযে। 

জগারয়ন্দাকবভাগ, আইন কবভাগ, পেোষ্ট্র ও প্রকিেো মন্ত্রর্ালরয়ে মকন্ত্রে। 

২. জলিরযরনন্ট জেনারেল আবু্দল হাকমে খান। কিি মাশথাল ল’ এেকমকনরিযে 

এে কদ্বিীয় প্রধান। স্বোষ্ট্র মন্ত্রর্ালয় ও কাশ্মীে কবষয়ক মন্ত্রর্ালরয়ে মকন্ত্রে। 
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৩. ভাইস এেকমোল সাইকয়যে মুহাম্মে। কিি মাশথাল ল’ এেকমকনরিযে এে 

কদ্বিীয় প্রধান। অথথ, পকেকল্পনা ককমশন, কমাসথ ও কাকেগকে মন্ত্রর্ালরয়ে মকন্ত্রে। 

৪. এয়াে মাশথাল নুে খান। কিি মাশথাল ল’ এেকমকনরিযে এে কদ্বিীয় প্রধান, 

জযাগারযাগ, স্বাস্থয, কবজ্ঞান ও প্রযুকক্ত কবষয়ক মন্ত্রর্ালরয়ে মকন্ত্রে। 

পকেপূর্থ জেনারেলী শাসন কছল। যাে মরধয সমস্ত সেকােী কাযথক্রম কনরেয 

সামকেক কসরটেমরম পকেিাকলি হি। আে সেকােী িায়াসালাে কবপেীরি 

আোল’জি আকপল’ জশানাে বযাপারেও কনরষধাজ্ঞা কছল। যখন ১৯৭০ এ সাধাের্ 

কনবথািন হল, িাে িলািরলে জেরত্রও পূবথপাককস্তান ও পকিম পাককস্তারনে 

মধযবিথী উপসাগেরক েুগথম করে িুলল। অিঃপে যখন পকেকস্থকি জেনারেল 

ইয়াহইয়াে নাগারলে বাইরে িরল জযরি লাগল, িখন জস পূবথপাককস্তারন সামকেক 

পেরেপ জনওয়াে কসোন্ত কনল। 

জেনারেল ইয়াহইয়া ও বাঙ্গালী মুসকলমরেে উপে গর্হিযা 

জেনারেল ইয়াহইয়া পূবথপাককস্তারন সেকােী কিৃথে প্রকিষ্ঠাে েনয ১৯৭১ এে মারিথ 

অপারেশন সািথ লাইয নারম সামকেক অকভযান শুরু করে জেয়। যাে মরধয কিন 

লারখে মি বাঙ্গালী মুসলমানরক হিযা কো হয় এবং হাোরো বাঙ্গালী জবানরেে 
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সারথ জোেপূবথক কযনা কো হয়। আেও পযথন্ত জেনারেলরেে একই নীকি িলরছ 

জয, সেকােী কনরেথশ বাস্তবায়রনে েনয েনগরর্ে েরক্তে জহাকল জখলা হয়। 

জসনাবাকহনীে এই আিেরর্ে কােরর্ ভােি মেলুম বাঙ্গালীরেেরক সাহাযয করে 

এবং জেখরি জেখরিই বাঙ্গালীো পাককস্তানী জসনাবাকহনীে কবরুরে কাযথক্রম শুরু 

করে জেয়। িােপে স্বয়ং ভােিও যুরে উরিপরড় লারগ। নয় মারসে জভিরেই 

১৯৭১ এে কেরসম্বরে পাককস্তানী জসনাবাকহনী নব্বই হাোে নসনযসহ ভােিীয় 

নসনযরেে সামরন অে জিরল কনকৃষ্ট পোেয় বের্ করে এবং পাককস্তান েু’ভাগ 

হরয় যায়। 

বাঙ্গালী মুসকলমরেে উপে কনযথািরনে এই কাকহনী এিই জলামহষথক জয, িাে 

বযাপারে কলখরিও কলম জকোঁরপ উরি। ককভারব কনেে বাঙ্গালী মুসলমানরেেরক 

স্বশে নসনযো গুকল করেরছ এবং ককভারব বাঙ্গালী জবানরেে ইিি নষ্ট করেরছ। 

সেকােী পৃষ্ঠরপাষকিায় “হাকমেুে েহমান ককমশন কেরপাযথ” এই ইকিহারসে সােী 

কহসারব যরথষ্ট। বেং জসখারন বকর্থি সংখযা ও পকেসংখযানও প্রকৃি সংখযাে 

িুলনায় অরনক কম। 

এ সব জেনারেল ইয়াহইয়াে কীকিথ কছল। এ সকল কীকিথ এে কভকত্তরিই হরয়রছ 

জয, জসনাবাকহনীে জেনারেলো কনরেরেেরক পাককস্তান োরষ্ট্রে প্রকিকয বস্তুে মাকলক 

মরন করে। িাো যা িাইরব, িাই কেরব। জকান কেরজ্ঞসকােী জনই। যখন 
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জেনারেল ইয়াহইয়া জেখল জয, জেরশে এই অবস্থা হরয়রছ, িখন িাৎেকর্কভারব 

েমিা েুলকিকাে আলী ভুরটাে হারি জসাপেথ করে জেয় এবং কনরে জপ্রকসরেরন্টে 

পে জথরক সরে পরড়। 

ভুরটা িারক নেেবকন্দ করে োরখ এবং জেনারেল কেয়াউল হক েমিায় আসাে 

আগ পযথন্ত জস নেেবকন্দ েীবনই অকিবাকহি কেরি থারক। ককন্তু জসই জেনারেল 

কেয়াউল হক, জয মাত্র এককয হিযাে কভকত্তরি েুলকিকাে আলী ভুরটারক িাোঁকসরি 

ঝুকলরয়রছ, জস লারখা মুসলমারনে গর্হিযা সরেও পাককস্তানী জসনাবাকহনীে 

কনমকহালালী কোে েনয জেনারেল ইয়াহইয়ারক সসম্মারন মুক্ত করে জেয়। 

েুলকিকাে আলী ভুরটা ও কমান্ডাে ইনকিি জেনারেল গুল 

হাসান 

পাককস্তান েু’ভাগ কোে পে যখন পকেকস্থকি জসনাবাকহনীে কনয়ন্ত্ররর্ে বাইরে িরল 

জগল, িখন িাৎেকর্কভারব জেনারেল ইয়াহইয়া খান েমিা েুলকিকাে আলী 

ভুরটাে হারি হস্তান্তে করে জেয়। ভুরটা প্রথম কসকভলাইন মাশথাল ল’ 

এেকমকনরিযে হরয় যায়। ভুরটা, জয ইসকান্দাে কমযথাে জবগম নাকহোে মধযস্থিায় 

পাককস্তানী োেনীকিরি েকড়ি হয়, জস জসনাবাকহনীে ছায়ায়ই োেনীকিে অংশ 

হয়। কবরশষি: জেনারেল আইয়ূব খান িারক কনরেে মন্ত্রীপকেষরেে সেসয বানায় 

এবং জস আইয়ুরবে শাসনামরল পেোষ্ট্রমন্ত্রী কহসারব কাে করে। ওই যুরগে 
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জমৌকলক  যনাগুরলারি ভুরটাও সামরন সামরন থারক এবং পূবথপাককস্তান পৃথক 

হওয়াে জেরত্র ভুরটােও জমৌকলক ভূকমকা কছল। পাককস্তারনে বযাপারে এিবড় 

কবশ্বাস ািকিা কো সরেও ১৯৭১ এে কেরসম্বরে িারক জেরশে প্রধান বাকনরয় 

জেওয়া হয়। 

ভুরটারক প্রধান বানারনাে জেরত্রও জমৌকলক ভূকমকা জেনারেলরেেই কছল। 

জেনারেল ইয়াহইয়াে সারথ অপে কসকনয়ে অকিসাে কছল জলিরযরনন্ট জেনারেল 

আবু্দল হাকমে খান, জয মাশথাল ল’ এেকমকনরিযে এে কদ্বিীয় প্রধানও কছল। 

এরেে উভয়রক পূবথপাককস্তান ভাঙ্গাে কােরর্, েনসাধাের্ ও স্বয়ং জসনাসেসযরেে 

 ৃর্াে কােরর্ সেকাে ও জসনাবাকহনী জথরক পৃথক হরি হরয়রছ। িােপে সরবথাচ্চ 

কসকনয়ে অকিসাে কছল জলিরযরনন্ট জেনারেল গুল হাসান, জয জেনারেল 

ইয়াহইয়াে পরে পাককস্তানী জসনাবাকহনীে কমান্ডাে ইনকিি হরয়রছ। জেনারেল গুল 

হাসারনে ইোয়ই েমিা ভুরটাে হারি স্থানান্তকেি হয় এবং িাে কিন্তা-ভাবনা এই 

কছল জয, ১৯৭১ এ পাককস্তানী জসনাবাকহনীে পোেরয়ে পে জযরহিু জেরশ 

জসনাবাকহনীে ভাব-গাম্ভীযথ োরূর্ভারব আহি হরয়রছ এবং জসনা েওয়ান ও 

েনসাধােরর্ে মারঝ জেনারেলরেে কবরুরে িীব্র  ৃর্া ছকড়রয় পরড়রছ। এ অবস্থায় 

জসনাবাকহনীে েনয অকিকেক্ত েমিা ধরে োখা সম্ভব নয়। এে কভকত্তরি জেনারেল 

গুল হাসান কসোন্ত কনল জয, ককছুকেরনে েনয েমিা ভুরটাে হস্তান্তে করে জেওয়া 
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হরব এবং উপযুক্ত সময় জেখরল পুনোয় েমিা জসনাবাকহনীে হারি কনরয় এরস 

মাশথাল ল’ লাগারনা হরব। 

কব্ররগকেয়াে এ আে কসকদ্দকী, জয জস সময় জসনাবাকহনীে প্রকিষ্ঠান-আই এস কপ 

আে এে প্রধান কছল, জস কনে বই “ইটেম পাককস্তান: কে ইন্ড জগম” এে মরধয এ 

পযথন্ত কলরখরছ জয, জেনারেল গুল হাসান এয়াে মাশথাল েকহম খানরক বলল: 

“আমাে আশিা হয় জয, আমারেে কনকয এই েুকাে ভুরটারক সুরযাগ জেওয়া 

বযকিি জকান উপায় থাকরব না। পকেরশরষ জস সংখযাগকেষ্ঠ েরলে প্রধান।” 

এ বাকযকয দ্বাোই অনুমান কো যায় জয, ভুরটাে কনকয েমিা হস্তান্তরেে 

িায়াসালা জসনাবাকহনীে প্রধানো কেরছ এবং পরে এই জসনাবাকহনীই ভুরটাে 

উপে কবরশষ নেেোকেও কেরি থারক। স্বয়ং ভুরটাে কথা অনুযায়ীই জেনারেল 

গুল হাসান ও এয়াে মাশথাল েকহম িায়াসালা করেকছল জয, িাো েু’বছে অরপো 

কেরব এবং িােপে কদ্বিীয়বাে েমিা জসনাবাকহনীে অধীরন িরল যারব। 

ককন্তু প্রাথকমক অবস্থা জেরখ জেনারেল গুল হাসান েু’মারসে জবকশ অরপো কেরি 

িাকেল না। বযস, এবাে ভুরটাই সামরন জবরড় জেনারেল গুল হাসান ও এয়াে 

মাশথাল েকহম খান উভয়রক পে জথরক অপসাের্ করে এবং জেনারেল গুল 

হাসারনে স্থারন কনরেে সমমনা জেনারেল কযিা খানরক জসনাবাকহনীে নিুন প্রধান 

বানায়। জস-ই জসনাবাকহনীে একমাত্র প্রধান, জয জলিযওরয়ং এে কিন্তা-জিিনা 
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গ্রহর্ করেরছ। ভুরটাে মকন্ত্রপকেষরে অন্তভুথক্ত হয় এবং কেযায়াযথ হওয়াে পে 

ভুরটাে “পাককস্তান কপপলস পাকযথ” এে কনয়কমি রুকন এে পে গ্রহর্ করে। িরল 

িাে মাধযরম ভুরটা পাোঁি বছে শাসন করে। 

এযা জস সময় কছল, যখন আরমকেকাে সাহারযয জসনাবাকহনীে জগাপন প্রকিষ্ঠান 

আই এস আইরক শকক্তশালী কো হয়। ওই সময় আই এস আই এে প্রধান 

জলিরযরনন্ট জেনারেল জগালাম কেলানী খান কছল। এই বযকক্ত আরমকেকাে খাস 

খারেম কছল। জেনারেল কযিা খান জথরক কনোশ হরয় আরমকেকা এই জেনারেল 

জগালাম কেলানীে মাধযরম পাককস্তারনে উপে কনরেরেে কিৃথে বোয় জেরখরছ। 

ভুরটাে জশষ সমরয় অরনক োষ্ট্রীয় কায়-কােবারে এই জেনারেরলে প্রভাব কছল। 

িাে িারপই ভুরটা কযিাখারনে পরে ১৯৭২ এে মারিথ জেনারেল কেয়াউল হকরক 

জসনাবাকহনীে প্রধান বাকনরয়রছ। অথি জেনারেল কযিা খান এই কসোরন্তে কবরোধী 

কছল। িােপে এই জেনারেল জগালাম কেলানী খারনে সাহারযযই জেনারেল 

কেয়াউল হক এক বছে পরে ১৯৭৭ সারলে েুলাই এ মাশথাল ল’ লাকগরয় েমিাে 

লাগাম কনরেে হারি কনরয় জনয় এবং ভুরটা ও জেনারেল কযিা খান উভয়রক 

জগ্রিিাে করে কাোগারে কনরেপ করে। 
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জেনারেল কেয়াউল হরকে শাসন 

জেনারেল কেয়াউল হক ১৯৭৭ সারলে েুলাই এ েমিা গ্রহর্ করেই পাককস্তারন 

সব ধেরর্ে োেননকিক কাযথক্রম বন্ধ করে জেয়। েুলকিকাে আলী ভুরটাে উপে 

মামলা মুকাদ্দামা িাকলরয় েুই বছরেে মরধয িারক িাোঁকসরি ঝুলায়। ককন্তু এবাে 

জেনারেল কেয়াউল হক নিুন রূপ ধাের্ করে। 

এযা জস সময় কছল, যখন কবগি কত্রশ বছরেে কমথকান্ড জেরখ পাককস্তারনে দ্বীনোে 

জের্ীে মারঝ ভীষর্ জোভ োনা জবোঁরধকছল। জসই দ্বীনোে জের্ী, যাো পাককস্তান 

প্রকিষ্ঠাে েনয কুেবানী কেরয়কছল। িারেে কুেবানীগুরলা িলপ্রসু প্রমাকর্ি হল না। 

বেং পাককস্তারনে কত্রশ বছরে িারক ইসলাম জথরক েূরে এবং ধমথহীনিাে োস্তায় 

িালারনা হরয়রছ। এেনয জেনারেল কেয়াউল হক জসনাশাসরনে সারথ সারথ িারক 

ইসলামী েং জেওয়ােও জিষ্টা করেরছ। যারি োেনীকিকবেরেে কবরোকধিা সরেও 

প্রিাের্া কহসারব দ্বীনোে জের্ীরক কনরেে সারথ কভড়ারি পারে এবং িারেে 

শকক্তরি জসনা শাসন কারয়ম োখরি পারে। 

প্রকৃিপরে জেনারেল কেয়াউল হক কনরেে পূবথসূেীরেে জথরক একযুও কভন্ন কছল 

না। যকে ককছুযা কভন্ন জথরক থারক, িাহরল িা একেক জথরক জয, জস মুনাকিকীে 

জেরত্র অরনক অগ্রসে কছল। জেনারেল কেয়াউল হক ১৯৭৭ সারলে েুলাই জথরক 

কনরয় ১৯৮৮ এে আগষ্ট পযথন্ত পুরো এগাে বছে পাককস্তারনে শাসন পকেিালনা 
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করেরছ। িেরল এলাকহে পরে ১৯৭৮ এে জসরেম্বরে জেনারেল কেয়াউল হক 

পাককস্তারনে জপ্রকসরেন্ট হরয় যায়। এ সময় জেনারেল কেয়া কিনকয পে কনরেে 

কারছ োরখ: 

১. জেরশে প্রধান 

২. কিি অি আকমথ টেমাি 

৩. মাশথাল ল’ এেকমকনরিযে।  

জেনারেল কেয়াউল হক িাে শাসনামরল জবকশেভাগ পেগুরলা জসনাবাকহনীে 

জেনারেলরেেরকই জেয় এবং জেনারেলী আেরলই হুকুমি িালারি থারক। 

োেনীকিকবেরেে জেরশ মযথাোই কছল না। বেং জস োেনীকিকবেরেেরক গাধা 

বলি। িাে শাসরনে জমৌকলক কভকত্তগুরলাে মরধয কছল জলিরযরনন্ট জেনারেল 

ইয়াকুব খান। জয ইকিপূরবথ ইয়াহইয়াে শাসনামরল পূবথপাককস্তারনে গভর্থে কহসারব 

কনযুক্ত কছল। আে আককোে কেক জথরক ইসমাঈলীয়া কশয়া কছল। কদ্বিীয়েন কছল 

জলিরযরনন্ট জেনারেল এম আকেি, জয কেয়াে নারয়ব কছল। জসও ইয়াহইয়াে 

আমরল পূবথপাককস্তারনে উপরোরল্লকখি জেনারেল ইয়াকুব খারনে সারথ সেকারেে 

জখেমি করেকছল। এ েু’েরনে সাহিযথ কেয়াে শাসনরক শকক্তশালী করেরছ। 

কনরেে পছন্দমি জলাকরেেরক কনরেে পোমশথোিা বানারনাে েনয কেয়াউল হক 

পালথারমরন্টে স্থরল মেকলরস শূোে নারম আইন পকেষে বানায়। িাে এককয 
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উরদ্দশয হল, কনরেে সকল কাযথাবলীে উপে ইসলামী েং লাগারনা। নওয়াে শেীি 

এই কেয়াে শাসনামরলেই সৃকষ্ট, জযরহিু জস িাে মেকলরস শূোে অন্তভুথক্ত কছল। 

িােপে ১৯৮৫ সারলে জিব্রুয়ােী মারস কনবথািরনে জধাোঁকা কেরয় কনরেে পছন্দমি 

প্রধানমন্ত্রী বানায় মুহাম্মে খান েুকনরোরক। আে মাশথাল ল’ উকিরয় জেয়। 

ককন্তু সমস্ত কিৃথে জপ্রকসরেরন্টে কারছই থারক। কিন বছে েুকনরো কেয়াে 

ছত্রছায়ায় শাসন করে, যাে মরধয জস ককছুযা গর্িাকন্ত্রক পেরেপ জনওয়াে জিষ্টা 

করে, ককন্তু যখন কেয়াে সারথ েুকনরোে োেরেে কষাককষ হরি লাগল, িখন 

১৯৮৮ সারল কেয়া েুকনরোে োেেও জশষ করে জেয়। 

কেয়াউল হরকে পকেকিি 

কেয়াউল হরকে কপিা েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথে সারথ সম্পককথি টেমাি ক্লাকথ কছল। 

কেয়াউল হরকে ১৯৪৩ সারলে জম মারস েরয়ল ইকন্ডয়ান আকমথরি ককমশন লাভ 

হয় এবং জস কদ্বিীয় কবশ্বযুরে বামথা সীমারন্ত োপানীরেে কবরুরে কনে মকনব 

বৃরযরনে পরে প্রকিরোধ করে। পাককস্তান প্রকিষ্ঠাে পে পাককস্তান জসনাবাকহনীে 

অন্তভুথক্ত হরয় যায়। ১৯৬২ জথরক ১৯৬৪ সাল পযথন্ত কিন বছে জস আরমকেকায় 

‘আরমকেকান জসনাবাকহনীে টেমাি করলে জকন্সাস’ এ জসনা প্রকশের্ গ্রহর্ 

করেরছ। যারি নিুন মকনব আরমকেকাে জগালামীে কসরষ্টম কশরখ জনওয়া যায়। 

িােপে এই জগালামীে বাস্তব রূপ জেওয়াে েনয ১৯৬৭ জথরক কনরয় ১৯৭০ পযথন্ত 
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কব্ররগকেয়াে কহসারব েেথারন কনরয়াকেি থারক, জযখারন জস ইসোঈলরক েোে েনয 

কিকলকস্তনীরেে হিযায় কনরেে হাি েকঙ্গন করে। 

ব্লাক জসরেম্বে, কিকলকস্তনীরেে হিযা ও কেয়াউল হক 

১৯৪৮ সারলে জম মারস ইসোঈল প্রকিষ্ঠাে জ াষর্াে সারথ সারথ অরনক 

কিকলকস্তনী মুসলমান েেথারনে কেরক িরল যায়। েেথান নেীে পকিম িীে জথরক 

কনরয় েেথারনে আম্মান পযথন্ত কবকভন্ন স্থারন কিকলকস্তনী মুহাকেেরেে কযাম্প গরড় 

জিালা হরয়রছ। িােপে এখান জথরক কিকলস্তীরনে আযাকেে েনয ইসোঈরলে 

কবরুরে যুরেে েনয করয়ককয কিকলকস্তনী সংগিন গরড় উরি, জযগুরলাে মােকাে 

কছল এই কিকলকস্তনী কযাম্পগুরলাই। এখান জথরক কিকলকস্তনীো  ১৯৬৫ এে 

োনুয়ােীরি ইসোঈরলে উপে হামলা করে এবং িােপে ১৯৬৭ সারল ছয় কেরনে 

যুরে ইসোঈল পকিম িীেও েখল করে জনয়, যাে পরে কিকলকস্তনী মুহাকেেীরনে 

কযাম্প েেথারনে আরো শহরেে কভিরে স্থানান্তকেি হয়। 

আরমকেকা ও ইসোঈল যখন জেখল জয, েেথারন অবকস্থি কিকলকস্তনীরেে এই 

কযাম্পগুরলা ইসোঈল ও পকিমা শকক্তে েনয বড় আশিাে কাের্ হরয় োোঁড়ারে 

এবং েেথারনে বােশা শাহ হুসাইন অনুভব কেল জয, কিকলকস্তনীরেে প্রভাব ও 

গভীেিা েেথারন জবরড় িলরছ, িখন আরমকেকা ও েেথারনে সেকাে কসোন্ত কনল, 

এই কিকলকস্তনী মুহাকেে কযাম্পগুরলাে কবরুরে অকভযান িালারনা হরব। এ সকল 
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অকভযানগুরলাে িরল ১৯৬৯ সারল েেথান জসনাবাকহনী ও কিকলকস্তনী জিোয়ীরেে 

মারঝ করয়ককয সং ষথ হরয়রছ। 

সবরশরষ আরমকেকা ও েেথান কিকলস্তনীরেেরক গর্হিযা িালারনাে কসোন্ত জনয়। 

এ সময়গুরলারিই আরমকেকাে পেীকেি জগালাম কেয়াউল হক েেথারন পাককস্তানী 

জসনাবাকহনীে পে জথরক প্রকশের্ জকারসথে িেবধান কেকছল। আরমকেকা িারক 

এই কযম্মাোেী জসাপেথ করে। কেয়াউল হক, জয ওই সময় কব্ররগকেয়াে কছল, েেথান 

জসনাবাকহনীে কমান্ডাে ইনকিি ‘হারবস আল’মুোল্লা’ে সারথ কমরল অকভযারনে 

পকেকল্পনা নিেী করে। ১৬ জসরেম্বে কেয়াউল হরকেই িেবধারন েেথান 

জসনাবাকহনী আম্মান, ইেবাে, আসলাি, যােকাসহ করয়ককয শহরে কিকলকস্তনী 

কযাম্পগুরলাে উপে যযাংক কেরয় িড়াও হয় এবং কনেথয়ভারব জবামাবষথর্ করে। 

করয়ককেন পযথন্ত এই ধাোবাকহকিা িলরি থারক। িােপে অনযানয আেব 

োষ্ট্রগুরলাে কােরর্ এই ধাো বন্ধ হয়। 

িােপে ২৭ জসরেম্বে েেথান জসনাবাকহনী কদ্বিীয়বাে হামলা শুরু করে এবং 

কিকলকস্তনী মুোকহেগর্রক আযলান ও োেরশে পাহাড় পযথন্ত িাকড়রয় কেরয় আরস, 

জযখারন পরে আবাে কনেথয়ভারব জবামা বষথর্ কো হয়। এভারব েশ হাোে জথরক 

কবশ হাোে কিকলকস্তনীরক এই হামলাগুরলাে মাধযরম হিযা কো হয়। এ সমস্ত 

কমথকান্ডগুরলাে মাষ্টােমাইন্ড এবং কিকলকস্তনীরেে হিযাকােী কছল আরমকেকাে 

কবশ্বস্ত িাকে কেয়াউল হক। এই অবোরনে কােরর্ই আরমকেকান আকশবথারে জস 
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পাককস্তারন এগাে বছে শাসন করে। এই এগাে বছরেও জস আরমকেকাে খুব 

কনমকহালালী করে এবং িারেে অকিি নকশাে উপে িলরি থারক। 

আিগাকনস্তারন োকশয়ান জসনাবাকহনীে কবরুরে যুরে কেয়াে 

অংশগ্রহরর্ে হাকককি 

কেয়াউল হরকে শাসনামরল যখন ১৯৭৯ সারল োকশয়া আিগাকনস্তারন হামলা 

কেল, িখন পাককস্তান এই আশিা কেল জয, োকশয়া আিগাকনস্তান েখল কোে 

পে জবলুকিস্তারনে উপে কনয়ন্ত্রর্ প্রকিষ্ঠা করে গেমপাকন পযথন্ত জপৌঁছাে জিষ্টা 

কেরব। কদ্বিীয়ি: আরমকেকান ব্লরকে মরধয হওয়াে কােরর্ আরমকেকাও িাকেল, 

আিগাকনস্তারন োকশয়া পোকেি জহাক। এেনয আরমকেকাে ইকঙ্গি ও সাহারযয 

কেয়া কসোন্ত কনল জয, োকশয়াে কবরুরে যুেেি মুোকহেরেেরক সাহাযয কো 

হরব।  

এরেরত্র আমারেে অরনক জলাক এমন মরন করে জয, কেয়া ও পাককস্তানী 

জসনাবাকহনী ইসলারমে ভালবাসায় োকশয়াে কবরুরে সোসকে মুোকহেগর্রক 

সাহাযয করেরছ। অথি এ সব বাস্তবিাে কবপেীি। এে েনয কাকহনীও বানারনা 

হরয়রছ এবং বলা হয় জয, কেয়াউল এি পািা মুসলমান জয, িাহািুে নামাযও 

িাে কাযা হি না! যকে এমনই হি, িাহরল আরমকেকাে ঝুকলরি বরস এই যুরে 

অংশগ্রহর্ কোে কী কাের্?  
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আসল কথা এযাই জয, কেয়াউল হক ও পাককস্তানী জসনাবাকহনী- জযমনযা আমো 

উপরে বরলকছ- আরমকেকাে পকেপূর্থ জগালাম জসনাবাকহনী কছল এবং কনরেরেে 

সমস্ত পেরেপগুরলারি আরমকেকান কবকধ-কনরষধ উপরো কেরি পােি না। 

এই শাসনামরল এমনই হরয়রছ। এখারন আমো স্বয়ং ঐ সকল জেনারেল ও 

কমথকারন্ড অংশগ্রহর্কােী জলাকরেে বোরি প্রকৃি িথয স্পষ্ট কোে জিষ্টা কেব। 

রূশ হামলাে পে কেয়াউল হক কনরেে মন্ত্রীপকেষরেে কমকযং োকল, যাে মরধয 

জবসামকেক জলাকগর্ আিগাকনস্তারন োকশয়াে কবরুরে অংশগ্রহর্ কোে কবরোকধিা 

করে কেয়াউল হকরক এে জথরক কিোরনাে জিষ্টা করে। ককন্তু কেয়াউল হক 

আরমকেকান স্বাথথ েো ও সমােিরন্ত্রে কবরোকধিা কেি: যুরে অংশগ্রহরর্ে 

কসোন্ত জেয়। জসনাবাকহনীে অকিসােো িাে সমথথরন কছল। ওই সমরয়ে কে কে 

আই এস আই জমেে জেনারেল আখিাে আবু্দে েহমান িাে সমথথন করে 

বরলকছল: আমো আরমকেকাে প্রকক্সযুে আিগাকনস্তারন লড়ব। জস কমকযংরয়ে মারঝ 

এই শব্দ পযথন্ত বরলরছ: “কাবুলরক অবশযই জ্বলরি হরব। কাবুলরক অবশযই 

জ্বলরি হরব।” 

কেয়া এই কারেে কযম্মাোকে িােপেও ওই কে কে আই এস আই জকই জসাপেথ 

করে। এই অপারেশন সবথরশরষ আরমকেকান কস আই এ এে অপারেশন সাইরক্লান 

এে অংশ কহসারব বাস্তবাকয়ি হরয়রছ। পাককস্তানী জসনাবাকহনীে পে জথরক 
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আিগান যুরে অংশগ্রহরর্ে সমূ্পর্থ পযথরবের্ করেরছ সোসকে ‘কস আই এ’ ও 

আরমকেকান বড় বড় পরেে জলারকো। যাো ওই সময় অকধকাংশই পাককস্তারন 

কনরয়াকেি কছল। এ সমস্ত কববের্ কব্ররগকেয়াে জেনারেল কেযায়াযথপ্রাপ্ত মুহাম্মে 

ইউসুি কনে বই- “সাইরলন্ট জসালোে: কে মযান কবহাইন্ড েযা আিগান কেহাে 

জেনারেল আখিাে আবু্দে েহমান” এে মরধয কলরখরছন। 

স্বয়ং পাককস্তানী জসনাবাকহনীে জেনারেলরেে সৃ্মকিকথা এবং আরমকেকান উচ্চপেস্ত 

জলাকরেে বইগুরলাে পৃষ্ঠা উল্টান, িাহরল কনকিি ও সুস্পষ্টভারব এই অনুমান 

কেরি পােরবন জয, পাককস্তারনে এই যুরে অংশগ্রহরর্ে কাের্ আরমকেকা জিাষা 

পেোষ্ট্রনীকি। আে এই পুরো সময়যারি পাককস্তারন সামকেক শাসন এবং স্বয়ং 

জসনাবাকহনীে ভূকমকাে কপছরন আরমকেকা ও িাে স্বাথথই মুখয কছল। ইসলাম ও 

মুসলমানরেে জহিাযি মুখয কছল না। 

এ সকল কমথকান্ড স্পষ্ট করে কপলরেয পাককস্তারনে পেোষ্ট্রনীকিে বযাপারে জয 

কেরপাযথ প্রকাশ করে, যাে কশরোনাম কছল: “পাককস্তান িরেইন পকলকস: এন 

ওভােকভউ ১৯৭৪-২০০৪” িাে বযাপারে উইকককপকেয়ায় জলখা হরয়রছ: 

এই আরমকেকান পকেকল্পনা (অথথাৎ অপারেশন সাইরক্লান) এে পকেপূর্থ ভেসা 

পাককস্তারনে জপ্রকসরেন্ট কেয়াউল হরকে উপে কছল, যাে আরমকেকান উচ্চপেস্থ 

কমথকিথা ওকয়লসন এে সারথ কবরশষ সম্পকথ কছল। িাে আই এস আই 
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আরমকেকান িান্ড ও অে বণ্টরনে জেরত্র এবং আিগাকনস্তারনে কবররাহী 

গ্রুপগুরলারক সামকেক প্রকশের্ জেওয়া ও অথথননকিক সাহাযয কোে জেরত্র 

গুরুেপূর্থ ভূকমকা পালন করেরছ। 

একথা এখন সূরযথে জিরয় স্পষ্ট জয, ওই সময় োকশয়ারক পোকেি কেরি 

আরমকেকা অেম কছল, যাে কােরর্ জস রূরশে কবরুরে যুেকােী মুোকহেগরর্ে 

সারথ সহরযাকগিা করেরছ। আে এই সহরযাকগিাে েনয পাককস্তানরক মাধযম 

কহসারব বাছাই করেরছ। ককন্তু এ কথাও সূরযথে জিরয় স্পষ্ট জয, পাককস্তান জসই 

আরমকেকাে প্রকিষ্ঠারনে িেবধারনই এই যুরে অংশগ্রহর্ করেরছ এবং ওই সকল 

উরদ্দশয সাধরনে উরদ্দরশযই করেরছ, যা আরমকেকাে উরদ্দশয কছল। 

এে েনয জেনারেল আখিাে আবু্দে েহমারনে উপরোরল্লকখি উকক্তকযই যরথষ্ট। 

যাে মরধয জস বরলরছ: কাবুলরক জ্বলরিই হরব। িাে মরধয ইসলাম ও 

মুসকলমরেেরক সমথথরনে কবষয়কয জকাথায় আরছ? 

এ কােরর্ই যখন োকশয়া পোকেি হরয় পলায়ন কেল এবং জস সময় এরস জগল 

জয, মুোকহেগর্ জসখারন কনরেরেে শাসন প্রকিষ্ঠা কেরব, িখন এই “আই এস 

আই” ই গৃহযুরেে ছক নিেী করে, যারি কাবুলরক অবশযই জ্বলরি হয়। এই 

“আই এস আই” ই আহমাে শাহ মাসুরেে পৃষ্ঠরপাষকিা করেরছ। কাের্ জস 
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আিগাকনস্তারন আরমকেকান স্বারথথে েেক কছল। একথা স্বয়ং পাককস্তানী 

জসনাবাকহনীে প্রকসে জিলা যায়ে হাকমে বােবাে বরলরছ। 

জেনারেল কেয়াউল হক ও আরমকেকাে সারথ বনু্ধে 

 জটেমভ জকাল কনরেে বই জ াষ্ট ওয়ােস; “কে কসরক্রয কহষু্টেী কে কস এই এ” এে 

মরধয কেয়াউল হক এবং িাে শাসনামরল আরমকেকান প্রশাসরনে সারথ ভালবাসা 

ও বনু্ধে প্রসরঙ্গ কনরেে কথাগুরলা আরলািনা করেন: 

আরমকেকান জপ্রকসরেন্ট জোনাল্ড কেগান কবরশষভারব জেনারেল কেয়াউল হরকে 

মাশথাল ল’ এে সাহাযযকােী কছল। জস কেয়াউল হরকে সামকেক শাসনরক জস 

সময় ককমউকনেরমে কবরুরে কনরেে সমু্মখ সাকেে জোয কহসারব স্বীকৃকি কেরয়রছ। 

কেগারনে শাসনামরল কনরম্নাক্ত আরমকেকাে কমথকিথারেে সারথ কেয়াউল হরকে 

কবরশষ সম্পকথ কছল এবং এ জলাকগুরলা ওই সময় জবকশ জবকশ পাককস্তান আসা-

যাওয়া কেি:  

সেকােী কমথকিথাবৃন্দ: 

 সারবক আরমকেকান জসরক্রযােী অি জটেময জহনকে কযারসঞ্জাে। 

 কেগান শাসনামরল আরমকেকান কংরগ্ররসে প্রধান িােকল ওকয়লসন। 
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 েরয়ন জহকেং, জসই নােী, জয কেয়া ও আরমকেকান সেকারেে মারঝ 

ননকযয সৃকষ্টরি জমৌকলক ভূকমকা পালন করেরছ। 

এই নােী কেয়াে অরনক আকষথর্ীয় কছল এবং িাে এ পযথারয়ে কপ্রয় কছল জয, যকে 

মন্ত্রীপকেষরেে কমকযংরয়ে মাঝখারনও িাে জিান এরস জযি, িাহরল কেয়া কমকযং 

জছরড় িাে কথা শুনি। কেয়াে সমরয়ে পেোষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ইয়াকুব খান 

কনরেে সৃ্মকিকথাসমূরহে মরধয কলরখরছ: এযা আিযথেনক বযাপাে কছল জয, কেয়াে 

কান িাে ধযারনই থাকি। কেয়াে সারথ ওই নােীে সম্পকথ জসই সময় জথরক কছল, 

যখন জস েেথারন কব্ররগকেয়াে কহসারব কনরয়াকেি কছল। এই সম্পরকথে কােরর্ কেয়া 

সমস্ত কনয়ম-কানুন উচ্চকরে জেরখ িারক পাককস্তানী কাউকন্সল ভবরনে কাউকন্সলে 

বাকনরয় জেয়। অথথাৎ আরমকেকায় পাককস্তানী প্রকিকনকধ আরমকেকান! এমকনভারব 

কেয়া িারক পাককস্তারন ‘কারয়রে আেম’ সনেও কেরয়রছ। 

ইরন্টকলরেন্স কমথকিথাগর্: 

 প্রকিেো সহ-জসরক্রযােী মাইরকল কপলসবােী। 

 আরমকেকান জগাপন সংস্থা কস এই এ এে অকিসাে গাটেম এরেকযেস। 

জসনা অকিসােগর্: 

 জিয়ােমযান েরয়ন্ট িীিস অি টেমাি জেনারেল ওইকলয়াম। 

 জেনারেল হােবাযথ।  
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 কেগান কনরেও জযরহিু আরমকেকানরেে েৃকষ্টরি বর্থনারপ্রমী েৃকষ্টভকঙ্গে 

অকধকােী কছল, এেনয জস কেয়ারকও উেুে করে, যারি ইসলারমে 

বর্থনারপ্রমী ধাোকযরক কনে জেরশ প্রসাে করে। 

 

এরি জকান সরন্দহ জনই জয, কেয়াউল হক িাে সারবক জসনােীবরন ও শাসনামরল 

আরমকেকাে ইকঙ্গি পকেিাকলি একেন কমথকিথা কছল। োকশয়াে কবরুরে শীিল 

যুরে আরমকেকাে সবরিরয় বড় জখেমি এই জেনারেল কেয়াই করে। 

জেনারেল কেয়াে ইসোঈরলে সারথ সম্পকথ 

 আমো এিেরর্ উপরে জেরখ এরসকছ জয, কেয়া জেনারেল ইয়াহইয়াে সমরয় 

েেথারন কিকলকস্তনীরেে উপে হামলা করে আরমকেকা ও ইসোঈরলে সারথ কনরেে 

কবরশষ সম্পরকথে জ াষর্া কেরয়রছ। ককন্তু আমারেে জেরশে ককছু েনারবে মরধয 

এই সংশয় আরছ জয, সম্ভবি কেয়া পেবিথীরি িাওবা করে জিরলরছ। অথি 

বাস্তবিা এমন নয়। স্বয়ং এই োকশয়াে কবরুরে যুরে কেয়া শুধু আরমকেকাে 

জগালামীে োকয়েই পালন করেকন, বেং সোসকে ইসোঈরলে িাকুেীও করেরছ। 

আরমকেকান উচ্চপেস্ত কমথকিথা িােলী ওকয়লসনই বরলরছ, জয আরমকেকা ও 

কেয়াে মারঝ মধযস্থিাকােী কছল- কেয়া এই অপারেশরন সোসকে ইসোঈলীরেে 

সারথও জলন-জেন করেরছ। িারেে সারথ জগাপন সম্পকথ করেরছ। িারেেরক 
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সুরযাগ করে কেরয়রছ, যারি জস োকশয়াে কবরুরে যুরে অংশগ্রহর্ কেরি পারে। 

আই এস আই এে সাহারযয ইসোঈলী জগাপন সংস্থা জমাসাে োকশয়ান অে কবধ্বস্ত 

কোে অে আিগাকনস্তারন জপ্রের্ করেরছ। ওকয়লসরনে কনরেে ভাষায়, কেয়া 

ইসোঈলী জগাপন সংস্থারক শুধু এিযুকু বরলরছ জয: শুধু এিযুকু করুন জয, 

অরেে কেরপাে উপরে জেকভে িােকাে কিহ্ন কেরবন না।  

কেয়াউল হরকে পাককস্তারন ইসলাইরেশরনে প্ররিষ্টাসমূহ 

এখারন আমারেে আরলািয কবষয় জযরহিু এযা প্রমার্ কো জয, এই জেরশ 

জসনাবাকহনীই আসল শকক্ত আে এই শকক্ত আরমকেকান স্বাথথেোকােী। এ 

কােরর্ই এ শকক্ত এরেরশ প্রকৃি ইসলারমে পরথ সবরিরয় বড় বাধা। এই 

পযভূকমরি জকউ কিন্তা কেরি পারে জয, যকে এই জেরশ জকান শাসক 

ইসলামাইরেশরনে প্ররিষ্টা করে থারক, িাহরল জস জপ্রকসরেন্ট কেয়াউল হকই। 

এেনয আমো িাে উপে একযু নেে বুলারবা: 

প্রথরম এ কবষয়কয বুঝরি হরব জয, এ স্তেকয আরগে জধাোঁকাবাকেে স্তে-ই কছল, যাে 

পযভূকম পূরবথে শাসকোই নিেী করে জেরখকছল, জযমনযা আমো পূরবথ আরলািনা 

করেকছ। জেনারেল ইয়াহইয়াে পরে যখন েুলকিকাে আলী ভুরটাও েমিায় 

আসল, িখন ককমউকনষ্ট কিন্তা-ভাবনাে ধােক হওয়া সরেও জসও 

ইসলামাইরেশরনে জধাোঁকা অবযাহি জেরখরছ। জস কনরেে  শাসনামরল কাকেয়ানীো 
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কারিে বরল আইন পাস করেরছ। মে পান, মে কবক্রয় কো ও নাইয ক্লারবে 

উপে কনরষধাজ্ঞা আরোপ করেরছ। ককন্তু ভুরটাে পে জথরক পাককস্তানরক জসকুযলাে 

বানারনাে প্ররিষ্টাে জমাকারবলায় এিযুকু কছল, আযাে মরধয লবর্ যিযুকু কছল। 

আে উরদ্দশয এযাই কছল জয, জযন জকাথাও প্রকাশয কুিে জেরখ মুসলমানো জ্বরল 

না উরি। 

এই স্তেকযরকই জপ্রকসরেন্ট কেয়াউক হক বহাল জেরখরছ। ককন্তু ওই সময় 

আরমকেকাে প্ররয়ােন কছল জয, ককমউকনষ্ট কিন্তা-ভাবনাে কবপেীরি ইসলারমে নাম 

প্রকারশয জনওয়া হরব। আমো পরড়ও এরসকছ জয, স্বয়ং কেগানই পাককস্তারন 

ইসলামাইরেশরনে সমথথক ও সাহাযযকােী কছল এবং এ কারেে মরধয আরমকেকাে 

সন্তুকষ্ট কছল। 

কদ্বিীয় কথা হল, এযা যািাই কোে কবষয় জয, কেয়াউল হরকে শাসনামরল কক 

পকেমার্ ইসলামাইরেশন কাযথকে হরয়রছ? এমন জিা নয়, জয োকরঢাল জবকশ, 

কাে কম? কেয়াউল হরকে পে জথরক জয সকল ইসলামী কেরর্ে জিষ্টা কো 

হরয়রছ, িাে মরধয জমৌকলকভারব েু’কয কাে হরয়রছ: 

ক. আোলিগুরলারক শেয়ী জবঞ্চ বানারনা হরয়রছ।  

খ. হুেুে অকেথরনন্স োকে কো হরয়রছ। 
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উলামারয় জকোম োরনন জয, এ েু’কযে মাধযরম পাককস্তারন কী পকেমার্ ইসলাম 

এরসরছ। শেয়ী জবঞ্চ এককয মুনারিকী পেরেপ হওয়াে প্রমার্ কহসারব কনরিে 

কিনকয কথাই যরথষ্ট: 

১. শেয়ী জবরঞ্চে সমস্ত েে উলামারয় জকোম কছল না। বেং িারি ইংরেেী 

আইনেীবীোও কছল। িাহরল ইংরেেী আইনকবেরেে জসখারন কী কাে? 

২. শেয়ী জবঞ্চ িারেে কসোন্তসমূরহ একক েমিাে অকধকােী কছল না। বেং 

িারেে প্ররিযককয কসোন্ত হাইরকাযথ ও সুকপ্রম জকারযথ িযারলঞ্জ কো জযি। আে 

জসখারন কনখাে ইংরেেী আইনেীবীরেে েমিা কছল। অথথাৎ শেীয়াে আরলারক 

এককয কসোন্ত হরয়রছ, ককন্তু িােপে এযা শেীয়রিে বযাপারে অজ্ঞ ইংরেেী 

আইনেীবী েরেে সামরন জপশ কো হরব এবং িূড়ান্ত কসোন্ত শেীয়রিে বযাপারে 

অজ্ঞ েরেেই হরব। 

৩। শেয়ী জবরঞ্চে কাযথপকেকধও সীকমি কছল। িাো জযরকান প্রকাে মু‘আমালাে 

িায়সালা কেরি পােি না। 

আে হুেুে অকেথরনন্স জয প্রকৃি ইসলাম জথরক অরনক েূরে, িাে েনয কিনকয 

কথাই যরথষ্ট: 

প্রথম কথা হল: হুেুে অকেথরনরন্স অরনক োয়গা এমন আছ, যা শেীয়রিে 

কনধথাকেি কবধারনে সারথ সামঞ্জসযপূর্থ নয়। বেং িারি অরনক ককছু যুক্ত কো 



 

 

জেনারেলরেে কবরল পাককস্তান-মাওলানা মুহাম্মাে মুসান্না হাসসান হাকিযাহুল্লাহ  

হরয়রছ। এ কােরর্ই আেও পযথন্ত পাককস্তারন জকান হে কাযথকে হয়কন। হরেে 

সমস্ত মামলাগুরলারি হুেুে অকেথরনরন্সে আরলারক মানুরষে বানারনা কবকভন্ন প্রকাে 

শাকস্তই কাযথকে হরয় আসরছ।  

কদ্বিীয় কথা হল: হুেুরেে শাকস্ত কনধথাের্ কো হরয়রছ, ককন্তু িায়সালাে সমস্ত 

কাযথক্রম, সােীরেে যািাই বাছাই, প্রমার্ জযাগাে কো, সব ককছুই পাককস্তানী 

েন্ডকবকধে ইংরেেী আইনানুযায়ী। 

িৃিীয় কথা হল: িায়সালা কোে েনয শেীয়ি সম্পরকথ অবগি কাযী কনধথাের্ 

কো হয়কন। বেং ইংরেেী আইনকবে েেোই হুেুে সম্পককথি মামলাগুরলােও 

িায়সালা কেি। 

যকে হুেুে অকেথরনন্স িালুকােী বাস্তরবই ইসলাম আনয়রনে জিষ্টা কেি, িাহরল 

জিা উলামারয় জকোম িেবধারন আইন প্রর্য়ন কেি এবং িােপে এই আইন 

জমািারবক িায়সালা জেওয়াে েনয শেীয়ি সম্পরকথ অবগি কাযী কনরয়াগ কেি 

এবং ইংরেেী আইনকবে েেরেেরক বেখাস্ত কেি। িােপে এে কাের্ কক জয, 

ইসলাম শুধু হুেুে অকেথরনন্স পযথন্তই সীমাবে হরয় জগল। সমূ্পর্থ োেননকিক 

অবকািারমা এবং সমস্ত ইংরেেী আইনগুরলারক জকন শেয়ী আইরন রূপান্তকেি 

কো হল না। অথথননকিক জেরত্র যখন সুরেে বযাপােকয উত্থাপন কো হল, িখন 

কনরেথশ োকে কো হল জয, আগামী েশ বছে পযথন্ত জকউ হাঙ্গামা কেরব না। 
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এ সকল কবষয়গুরলা দ্বাো োনা যায় জয, কেয়াউল হরকে শাসনামরল 

ইসলামাইরেশরনে প্ররিষ্টাও অিীরিে মি শুধুমাত্র পাককস্তারনে মুসলমানরেে 

জিারখ ধুকল জেওয়াে মি। আসল উরদ্দশয হল, সামাকেক কিত্র জেরখ...ইসলারমে 

নাম বযবহাে করে, কনরেে েমিারক পাকারপাক্ত কো এবং শাসন েমিায় 

জসনাবাকহনীে অন্তভুথকক্তরক শকক্তশালী কো। 

জেনারেল কেয়াউল হরকে মৃিুয এবং জেনারেল আসলাম জবরগে 

কমথরকৌশল 

১৯৮৮ সারলে আগরষ্ট কেয়া কনরেে করয়কেন কসকনয়ে অকিসােসহ কবমান 

েু থযনায় মাো যায়। জেরশে অবস্থা জসনাবাকহনীে অনুকূল কছল না। পাককস্তানী 

েনগর্ জসনাশাসরনে বযাপারে কবেক্ত হরয় পরড়কছল। জেনারেল কেয়াউল হরকে 

নারয়ব ভাইস কিি অি আকমথ টেমাি কছল জেনারেল আসলাম জবগ। জস কেয়াে 

মৃিুযে পে কিি অি আকমথ টেমারিে পেকয েখল করে জনয় এবং কনরে 

শাসনেমিায় আসাে পকেবরিথ সাধাের্ কনবথািন জেওয়াে কসোন্ত কনল। 

পাককস্তারনে ইকিহারস জেনারেল আসলাম জবগ কমথরকৌশল পকেবিথন কেল এবং 

কসোন্ত কনল জয, সামরন জথরক জেশীয় কবষয়াসরয় জসনাবাকহনী পেথাে আড়ারল 

জথরক কনরেরেে েমিা বহাল োখরব। আে সোসকে সেকারে আসা জথরক জবোঁরি 

থাকরব। এই কমথরকৌশলকয জবশ সিল হরয়রছ। 
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পূরবথে এগাে বছে জেনারেলো নামকা ওয়ারস্ত গর্িাকন্ত্রক শাসন ও শাসকরেেরক 

সামরন জেরখরছ। ককন্তু িারেে লাগাম পেথাে আড়ারল কনরেরেে হারি জেরখরছ। 

জেনারেল আসলাম জবরগে পরে জেনারেল আকসি নওয়াে, জেনারেল আবু্দল 

ওয়াকহে কাকড় ও জেনারেল োহাঙ্গীে কাোমি এই কমথরকৌশলই জমরন িরলরছ। 

পাককস্তারন জসযাই িলি, যা জেনারেলো িাইি। পেোষ্ট্র ও স্বোষ্ট্র নীকিগুরলা 

জেনারেলরেে কথামিই িলি। 

এগাে বছে পে ১৯৯৯ সারল আরেকবাে জেনারেল পােরভে জমাশােেি েমিা 

েখল করে জনয়। আমো িাইরল এ সকল  শাসনগুরলাে বযাপারেও কবস্তাকেি কথা 

বলরি পােিাম, ককন্তু জযরহিু এগুরলা কনকযবিথীকারলে কবষয় এবং প্ররিযক 

পাককস্তানী মুসলমারনে কনকযই জেনারেল পােরভে জমাশােেরিে অবস্থা পকেপূর্থ 

স্পষ্ট। এেনয এখারন িাে বযাপারে কথা বলকছ না। 

জেনারেল পােরভে জিা পূবথবিথীরেে অবকশষ্ট অংশযুকুও পুো করে জিরলরছ এবং 

এই নিুন শিাকব্দরি সন্ত্রাসবারেে নারম আরমকেকা ইসলাম ও মুসকলমরেে 

কবরুরে জয যুে শুরু করেরছ, িাে মরধযও জেনারেল পােরভে জমাশােেি পুরো 

পাককস্তানরক েকড়রয় কেরয়রছ। এভারব এই জেরশ জেনারেলো এখন আরমকেকাে 

ওিাোেী কেরি কগরয় ইসলারমে কবরুরে কনয়মিাকন্ত্রক যুরেে পযভূকম নিেী 

করেরছ এবং দ্বীনোে জের্ীরক কনরেরেে যারগথয বাকনরয়রছ। জেনারেল পােরভরেে 
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পরে আগি জসনাবাকহনীে জেনারেলোও জসই োস্তায়ই িলরছ এবং সমস্ত 

োষ্ট্রযন্ত্ররক কনরেরেে মুরিে কভিে কনরয় জসই নকশাে উপেই পকেিাকলি কেরছ। 

জশষকথা: জসনাবাকহনীে জেনারেলো পাককস্তানরক কনয়ন্ত্রর্ কোে 

জযাগযিা োরখ না। বেং িাো পাককস্তান ধ্বংরসে কাের্ 

সবথরশষ ও িূড়ান্ত কথা এযাই জয, এই পাককস্তান োষ্ট্ররক কনয়ন্ত্ররর্ে উপযুক্ত ঐ 

সকল োেনীকিকবেোও নয়, যাো কবগি সত্তে বছে ধরে এ জেরশে োেনীকিে 

অংশ হরয় আরছ এবং যাো প্ররিযক কবকাশমান সূযথযরেই সালাম করেরছ। আে 

ওই সকল জেনারেল জের্ীও উপযুক্ত নয়, যাো এই জেশরক বন্ধরকে বস্তু বাকনরয় 

জেরখরছ। পাককস্তারনে জহিাযি ও েো না গর্িরন্ত্রে কুিেী শাসনবযবস্থাে মারঝ, 

না জেনারেলরেে সামকেক শাসরনে মারঝ। এই উভয় জের্ী এই জেরশে 

সমসযাগুরলা প্রকিকনয়ি বৃকেই করেরছ এবং এে কনম্নগাকমিা বাড়ারনাে জেরত্র 

ভূকমকা পালন করেরছ। 

প্ররিযকবাে যখনই জকান োেনীকিকবে বা জেনারেরলে হারি োষ্ট্রীয় বযাপােগুরলা 

এরসরছ, িখনই েনগর্ জোরভ জ্বরল উরি কবরোকধিা কেরি জথরকরছ। 

প্রকিষ্ঠানগুরলা এককয আরেককয সারথ দ্বরন্ধ েকড়রয় পরড়রছ। িখন জস কনরেে 

পোেয় স্বীকাে কেরি বাধয হরয়রছ। জপ্রকসরেন্ট আইয়ূব খারনে জশষ ভাষর্ 
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জেখুন। জেনারেল ইয়াহইয়াে জশষ ভাষর্ জেখুন। জেনারেল কেয়াে জিা ভাষরর্েই 

সুরযাগ হয়কন। জেনারেল জমাশােেরিে জশষ ভাষর্ জেখুন।  

এ সব জথরক এযাই প্রিীয়মান হয় জয, এই জেনারেল জের্ী এ জেরশ কনরেরেে 

জস্বোিাকেিা কেরি পারে, জেরশে েনগর্রক বককে-জভড়া মরন করে একেরক 

ওকেরক হাকারি পারে, কনরেরেে কসনু্ধক ভরে কনরেরেে েীবন যাপন কবলাসী 

বানারি পারে, ককন্তু জেরশে ভাল অবস্থা, উন্নকি এবং এখারন ইসলাম কাযথকে 

কোে বযাপারে ককছুই কেরি পারে না। এে কাের্ হল, এই জের্ী হাোরো 

জেশরপ্ররমে োকব করুক না জকন, ককন্তু উরদ্দশয জযরহিু শুধু কনরেে েুকনয়া, এেনয 

িাো কখরনা মুসলমানরেে স্বাথথ ও জেরশে স্বারথথে প্রকি জখয়াল করে না। বেং 

বযকক্তগি স্বাথথরকই এ সরবে উপে প্রাধানয জেয়। 

জেনারেল োরহল শেীি ও িাে স্থলাকভকষক্ত কাকেয়ানীরপ্রমী 

জেনারেল কমে োরভে বােওয়াহ 

জয জেনারেলই এরসরছ এবং জয-ই োেনীকিকবেরেেরক কনরেে লাকিে মাধযরম 

পকেিাকলি করেরছ, জস-ই এই জেরশে অবস্থা কদ্বগুর্ খাোপ করেরছ, অথথননকিক 

অবস্থা ধ্বংস করেরছ, ধমথহীনিাে প্রিাে করেরছ, দ্বীনোে জের্ীে উপে করিােিা 

করেরছ এবং দ্বীরনে উপে আমল কো পযথন্ত ককিন করে িুরলরছ। এই জেরশে 

প্রকৃি গন্তবয ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’জক আরো েূরে জিরল কেরয়রছ এবং 
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আরমকেকাসহ নবকশ্বক শকক্তগুরলারক প্রকাশযভারব মেলুম মুসলমানরেেরক কনরয় 

জখলা কোে সুরযাগ করে কেরয়রছ। আে যকে জকান উরদ্দশয সাধন হরয় থারক, 

িাহরল িা এই জয, জসনাবাকহনী খুব িুরল জিরপ উরিরছ, জসনাবাকহনীে 

অথথননকিক অবস্থা সুেৃঢ় হরয়রছ, জেনারেলরেে জসভস একাউন্ট ভরে জগরছ, জকাে 

কমান্ডােো  জকাকযপকি কমান্ডাে, বেং কবকলয়নপকি কমান্ডাে হরয় জগরছ। 

পাককস্তারনে মুসলমানরেেরক জগালাম বানারনা এবং িারেে েক্তপারনে েনয আরো 

অকধক উেযমী হরয় উরিরছ। 

এ সকল ইকিহাস বর্থনা কোে উরদ্দশয এযাই কছল জয, জযন আমো পাককস্তানী 

মুসলমান কহসারব এই আরমকেকাে জগালাম ও ইসলারমে শত্রু জসনাবাকহনীে 

ভূকমকা বুঝরি পাকে এবং এখন জয কমকেয়ায় এক খকবস বযকক্ত জেনারেল োকহল 

শেীিরক কসপাহসালাে বাকনরয় জপশ কেরছ এবং জয এই কিন বছরে পাককস্তানী 

োেনীকিরক কনরেে বাহুিরল কনরয় কনরয়রছ, যাে জেশরপ্রম ও জেশ জহিাযরিে 

োকরঢাল কপযারনা হরে, িাে ভূকমকাও কনকিিভারবই িাে পূবথসূেীরেে জথরক 

বযকিক্রম নয়। বেং জস িাে পূবথসূেীরেে জথরকও করয়ক পা একগরয় যারে: 

িাে পূবথসূেীো জিা অন্তি মুনারিকী করে ইসলারমে নাম কনরয়রছ, ককন্তু জস 

একুশিম সংরশাধনী পাস করে ইসলামরক এই জেরশ অেুি বাকনরয় কেরয়রছ 

এবং পাককস্তান কবল নারম দ্বীনোেীরকই অপোধ সাবযস্ত করেরছ। 
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িাে পূবথসূেীো জিা এই জেশরক শুধু আরমকেকাে জগালাম বাকনরয়রছ, ককন্তু জস 

আরমকেকাে সারথ সারথ িীরনে জগালাম বানারনােও সকল পকেকল্পনা করে 

জিরলরছ এবং জেশীয় অথথনীকিে উপে িীরনে কনয়ন্ত্রর্ কেরয় কেরয়রছ। িাে 

পূবথসূেীো জিা এই জেরশে উপে কনরেরেে েমিা প্রকিকষ্ঠি কোে েনয 

কবরোধীরেেরক শুধু জেরল ঢুককরয়রছ এবং েুলকিকােরক হিযাে কােরর্ কেয়ারক 

িড়া মূলয কেরি হরয়রছ। ককন্তু এই খকবস োকহল শেীি এই জেরশে নে থয-প্ররস্তে 

মারঝ ইসলামরপ্রমী ও কবরোধী োেনীকিকবেরেেরক কবোয সংখযায় আোলরিে 

বাইরে কবিােবকহভূথিভারব হিযা ককেরয়রছ। আে এই ধাো এখরনা বন্ধ কোে 

জকান নাম জনই। 

িাে পূবথসূেীো জিা কাবারয়লী মুসলমানরেেরক মুনারিকী করে হরলও কনরেরেে 

সারথ যুক্ত কোে জিষ্টা করেরছ, ককন্তু জস এরকে পে এক অপারেশন িাকলরয় 

িারেেরক কনেথয়ভারব হিযা করেরছ এবং িারেেরক ভব ুরে হরি বাধয করেরছ। 

আে করয়ক লাখ মুসলমান কনরেেই ভূকমরি মুহাকেেীন কযারম্প সংকযাপন্ন েীবন 

যাপন কেরি বাধয হরয়রছ। 

িাে পূবথসূেীো নামকাওয়ারস্ত হরলও কনরেরেে সেকােী কাগেপরত্র ভােিরক 

প্রথম শত্রু স্বীকৃকি কেরয় জেরখকছল, ককন্তু এই জস কনরেে স্থলাকভকষক্ত জেনারেল 

কমে োরভে বােওয়াে সারথ কমরল সামকেক জেষ্ট হাউরে সবথপ্রথম েুশমন 

সন্ত্রাসী, িথা পাককস্তারনে মুোকহেরেেরক সাবযস্ত করেরছ এবং সমস্ত সামকেক 
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বযবস্থাপনা পাককস্তারনে মুোকহেরেে কবরুরে যুে কোে েনয নিুন করে সুকবনযস্ত 

করেরছ। 

িাে পূবথসূেীো পাককস্তারন সাংবাকেকিাে উপে কনয়ন্ত্রর্ আরোপ করেরছ এবং 

কিগুরলা কবকধ-কনরষধ আরোপ কোে মাধযরম িাে স্বাধীনিারক সীমাবে কোে 

জিষ্টা করেরছ, ককন্তু জস জিা পুরো জেশীয় সাংবাকেকিারক জসনাবাকহনীে আই এস 

কপ আে এে অনুগি বরল রুল োকে করেরছ। 

িাে পূবথবিথীো ধমথীয় কবরদ্বষ ছড়ারনাে মি উপকের্গুরলাে উপে কনয়ন্ত্রর্ আরোপ 

করে কাকেয়ানী মিবারেে কবরুরে নড়ািড়া বন্ধ করেরছ। ককন্তু জস জিা কেহােরকই 

কবরদ্বষ ছড়ারনা বরল সাবযস্ত করেরছ এবং সীোি ও িািসীরেে ককিাবগুরলাে 

উপে পযথন্ত এই কপ্রয় জেশ পাককস্তারন কনয়ন্ত্রর্ আরোপ করেরছ। যাে প্রকিষ্ঠায় 

এই প্রকিশ্রুকিে উপে হরয়কছল জয, এখারন কুেআরনে আইন ও সীোরিে 

কেরন্দগী িালু হরব। 

জেনারেল োকহল শেীি জিা পাককস্তারনে ইসলারমে োনাযা পকড়রয় জিরলরছ এবং 

ইসলারমে সারথ শত্রুিাে সমস্ত সীমা জছরড় জগরছ। িাে উপে আরো অকিকেক্ত 

কবষয় হল, িাে স্থলাকভকষক্ত জেনারেল কমে োরভে বােওয়াহ জযখারন কেহাে ও 

মুোকহেরেে সারথ েুশমনী ও ভােিরপ্ররমে বযাপারে প্রকসকে লাভ করেরছ, 

জসখারন জস যকে কনরে কাকেয়ানী নাও হয়, িরব কাকেয়ানীরপ্রমী অবশযই। িাে 
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বযাপারে সাংবাকেকিাে েগরি এই একথা প্রসাে লাভ করেরছ জয, িাে 

অকধকাংশ আত্মীয় কাকেয়ানী এবং জস প্রধান হরল পাককস্তারন কাকেয়াকনয়যারিে 

প্রিাে ও িাে শকক্ত অকেথি হরব। 

আিরসাস! পাককস্তারনে আইন জযমকনভারব আল্লাহে হারি সাবথরভৌমে জসাপেথ কো 

সরেও ইসলাম কাযথকে কোে জেরত্র সবরিরয় বড় বাোঁধা, জিমকনভারব 

কাকেয়ানীরেেরক সংখযাল ু স্বীকৃকি জেওয়া সরেও পাককস্তান োষ্ট্ররক কাকেয়ানীরেে 

হারিই কেরয় জেওয়া হরে। আে এ কারেে সমস্ত োকয়ে এই কনকৃষ্ট জসনাবাকহনী 

পালন করে আসরছ। 

পাককস্তারনে প্রকৃি েেক ও কলযার্কামী হরলন মুোকহগর্ 

পাককস্তারনে মুসলমানরেে োনা উকিি জয, আমারেে কপ্রয় জেরশে কনোপত্তা, 

কস্থকিশীলিা, কলযার্, উন্নকি ও জহিাযি একমাত্র ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 

বাস্তবায়রনে মারঝই। জসই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ যাে েনয সত্তে বছে পূরবথ এই 

জেশ অকেথি হরয়কছল। এযা জসই শেীয়ি, যারক আল্লাহ িা’আলা জিৌদ্দশি বছে 

পূরবথ কনরেে কপ্রয় বনু্ধ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াসাল্লারমে উপে নাকযল 

করেকছরলন। পাককস্তারন এই পকেবিথন ও শেীয়ি বাস্তবায়রনে পথ একমাত্র 

কেহাে ও কবপ্লব। পাককস্তারনে আসল উরদ্দশয ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অেথরনে 

কযম্মাোে শুধুমাত্র মুোকহেগর্, যাো ইকিপূরবথ োকশয়ারক পোকেি করেরছ এবং 
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আে আরমকেকা ও ইসোঈল সহ কবশ্বশকক্তগুরলাে জমাকারবলায় পৃকথবীে কবকভন্ন 

ের্াঙ্গরন অযল অকবিলভারব লরড় যারে, যারেেরক কবশ্ব ‘আল’-কারয়ো’ ও 

‘িারলবান’ নারম োরন, যারেে জনিৃে ইমাোরি ইসলাকময়া আিগাকনস্তারনে 

হারি।  

পাককস্তারনও এই জের্ীই পাককস্তারনে মুসলমানরেে অিন্দ্র প্রহেী এবং এই 

জের্ীই এই জেরশ ইসলাম ও শেীয়ি বাস্তবায়রনে পিাকা উরত্তালনকােী। সত্তে 

বছে অকিবাকহি হরয় যাওয়াে পে পাককস্তারনে দ্বীনোে েনগরনে েনয 

জেনারেল, োয়গীেোে ও গর্িাকন্ত্রক োেনীকিকবেরেে জথরক আরো অকধক জধাোঁকা 

খাওয়া উকিি নয়। কনরেরেে প্রকৃি গন্তবয ও িা অেথরনে োস্তা োনা উকিি। 

আে জসই োস্তা হল, পাককস্তারনে গর্িাকন্ত্রক শাসনবযবস্থারক কনমূথল কো এবং 

শাসকরের্ী ও জেনারেলরেে কবরুরে েবান ও কলম বযবহাে কো, োেপরথ 

জনরম আসা এবং িারেে কবরুরে যুে কো। 

 

 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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